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Kiedy si po wszystkich kocioach koldy piewaj '), je-

szcze o nich sysze, to moe za wiele tego dobrego ; ale znowu

sam czas witeczny naprowadza na ten przedmiot, i kae
myle o tej czci tak oryginalnej naszej rodzimej, bezimien-

nej, ludowej poezyi. wita te wywary na ni wpyw prze-

wany, zna, e wywiera musiay wielki urok na wyobrani
ludu, jak na wiele innych rzeczy w naszym wiecie. Wiele

natchnie cudownych, witych, znalaza chrzeciaska sztuka,

woskie malarstwo, zwaszcza to najpoboniej sze, przed-ra-

faeliczne, w tych scenach Narodzenia! Wiele wszystkie ludy

Europy wziy ztamtd swoich drogich, rzewnych, najpoe-

tyczniejszych moe zwyczajów? Nasza Wilia o pierwszej

gwiedzie, nasza Szopka, i gwiazda, któr chopcy nosz na

Trzech Króli, nawet nasze osobne piewy witeczne nie s
bynajmniej w Europie jedyne: ot)yczaje, obrzdy, piewy,

odmienne, ale naszym pokrewne znajduj si i na poudniu,

i na zachodzie, i na pónocy.

Anglia jest protestanck, ale Christ maati jest dla niej nie

religi)nem tylko, lecz narodowem i domowem witem, a na

wspomnienie tych dzwonów, które je zwiastuj, Anglik uaj-

sztywniejsz}^, gdzieby by, pod równikiem, czy pod biegunem,

rozczuli si zawsze. I tam mae chopc}' obchodz domy
z latarniami i piewami, a zwyczaj bardzo pikny chce, eby
to wito przynosio jak korzy, jak ulg, jak rado
biednym; kobieta, która sama nie jest bardzo ubog, mia-

aby sobie za grzech, nie byaby Angielk, gdyby cho jed-

') Drukowane w Czasie, w Styczniu n>ku Ismj'. Nr. 17. 18, 2t>,

•22, 24 i 25, w Lutym Nr. 26 i 27.
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nemu ubogiemu nie daa a jeszcze lepiej nie zrobia sama
jalsiej ciepej odziey, zwaszcza te biednym dzieciom. Zdaje

si, jak eby Dziecitl^u Jezus chcieli nagrodzi zimno, na

które pakao podug naszej koldy, odziewajc w ciepe

suknie jak najwicej dzieci.

W Niemczech mniej ruchu po ulicach, mniej haasu,

i moe mniej miosierdzia, ale w domu wito take i moe
jedyne oznaczone adnym, symbolicznym i poetycznym zwy-

czajem, Christhamn. Francya miaa swoje piewy koldowe
osobne, które tytu swój nawet wziy od tego wita, a cho
z czasem te Noele stay si wieckiemi, nieraz satyrycznemi

lub zgoa ekkiemi piewkami, to waciwa im forma prosta

i naiwna przechowaa si zawsze, wiadczy o ich pocztku

i o ich z naszemi koldami jakiem pokrewiestwie. A cho
tam najmniej moe zostao ladów dawnego obyczaju, to

przecie gwar i ruch od mszy pónocnej do samego rana,

nieustajcy haas grzechotek, wieczerza pón noc z osób-'

nem nazwiskism, a wreszcie zwyczaj podarunków tak po-

wszechny, e kady je dawa i odbiera musi, wszystko to

zabytki tej radoci i tej uroczystoci, z jak niegdy narody

europejskie, jak byy mode, wiciy Boe Narodzenie.

We Woszech, kiedy w bocznej kaplicy kadego prawie

kocioa widzi si ustawion stajenk ze wszystkiemi figu-

rami, które w niej by powinny, i kiedy od Boego Naro-

dzenia do Trzech Króli mona w wielu kocioach jeeli nie

we wszystkich widzie po poudniu mnóstwo dzieci, które

w tej kaplicy recytuj dyalogi pobone (o Narodzeniu po

najwikszej czci), ma si ywe przypomnienie wieków

rednich, kiedy dyalog w kociele by nietylko przyjt

i przyzwoit, ale konieczn ingredency kadej religijnej

uroczystoci: i zarazem przypomnieniem szopki. Tylko, e la-

leczki, pastuszkowie. Trzej Królowie, anioowie i siepacze

Heroda, ywe i zgrabne, wiec czarnemi oczyma i mówi
gosikami dwicznemi jak dzwonki. Hiszpanie, kiedy wyszli

X kocioa po mszy pasterskiej, pal ognie, strzelaj z mo-
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dziery, piewaj i tacuj po ulicach, a swoj wili, swoj
dobr noc (noche hiiena) obchodz jak my wieczerz ro-

dzinn i przyjacielsk, która ma swoje tradycyjne, przepi-

sane potrawy, tylko odbywa si dwa razy : jedna postna

wieczorem, druga misna, huczniejsza, w nocy po naboestwie.

A jak w zwyczajach daje si dostrzedz pewne pokre-

wiestwo, jak nasza Szopka i woskie dziecinne dyalogi maj
oczywicie wspólny pocztek w redniowiecznych religijnyck

przedstawieniach, tak i piewy z jednego moe wypyny
róda, i pocztek naszych kold kryje si moe w pieniach

przez koció ukadanych i rozpowszechnionych, które byy
nietylko pobonemi pieniami, ale wprost modlitwami.

Ale czy to tak byo wszdzie i od pocztku, czy te
u nas tylko i póniej, pomys by bardzo mdry i zrczny,

eby te pieni o Boem Narodzeniu miay zarazem i charak-

ter wicej wiecki, eby w domu byy tak stosowne do pie-

wania jak w kociele (albo moe wicej) i eby, zawierajc

zawsze i myl pobon i jak w kocu prob, modlitw,

byy opowiadaniem, wspomnieniem. Czy pierwsze koldy,

jakie si u nas przed wiekami piewa zaczy, byy uka-

dane przez ksiy lub nie, zawsze bez pozwolenia i aprobaty

duchownej w kociele one piewa si nie mogy, a tego

z pewnoci domyla si mona, e one z kocioa dostay

si do domu, nie za z domu do kocioa. Wyobramy sobie

teraz, jakim mdrym i jakim dzielnym rodkiem rozszerza-

nia wiary i pobonoci byy takie pieni, które nietylko

utrzymyway uczucie religijne, ale zarazem zajmoway, ba-

wiy, dziaay na wyobranie. Lud, który nie umia czyta,

ale który rad sucha opowiada i rad piewa, a zabawi
si, rozerwa si potrzebowa, znajdowa w takiej pieni

przyjemno, bawi si jak powiastk, a .zarazem przyzwy-

czaja si i przywizywa do osób i zdarze, o których ta

pie mówia. wity Józef, Najwitsza Panna, pasterze,

mieli prawo obywatelstwa w jego wyobrani. Trzej Królowie

stawali przed ni w wielkiej paradzie zocici i brodaci jak
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królowie z bajek, i pierwsze cliwile Nowego Zakonu, pierw-

szy artyku wiary, wcielenie i odkupienie, wchodziy w ycie-

stay cigle na pamici i w wyobrani ludu, który te pieni

piewa, z pamici i z wyobrani przecliodziy do Jego serca.

By to wic rodek doskonay nie tylko religijny ale

moralizujcY i cywilizujcy. Rodzina, która sic zabawiaa

piewaniem tych pieni, nie potrzebowaa bawi si uciechami

wiatowemi , które nawet kiedy nic byy ze, mogy by
grube, gburowate, gupie. Wyobrania zajta ywo Botleem-

skiemi scenami, nie szuka rozrywki w obrazach, które mogy
pomau sta si pokusami, a przez ni dostaway si do

serca dobre uczucia i przechodziy w krew. Materyalnie na-

wet piewanie takie tysice ludzi ustrzedz mogy od zego:

dzieci od swawoli, dziewczta od niepotrzebnych myli lub roz-

mów, dorosych od szukania zabawy po za domem w szynku,

a w domu w obmowach. Gdyby za spojrze na to ze sta-

nowiska religijnego, i pomyle, jakie wraenie robi musi

na ludzi gorcej wiary i pobonoci widok caej rodziny^

kilku kilkunastu, i tak dalej a do setek tysiców rodzin^

które wieczór trawi na piewaniu pieni o Narodzeniu, ba-

wi si nai)<>estwem, nie modlc si przecie Pana Boga

chwal, czy takiemu widok taki nie wydaby sic wspania-

ym i po prostu cudownym? czy to nie rzeczywiste spenienie

tego przykazu „cokolwiek robicie, niech wszystko w was

bdzie na chwa Bo"? czy to nie jest nieustajce Hosanna,

które z kadego domu i z caej ziemi idzie w gór jak ka-

dzido z otarza, a któ wic, czy jak to kadzido podug

sów modlitwy nie ciga na ziemi niezliczonej obfitoci

zmiowali i bogosawiestw? Religijnie mdra, moralnie i cy-

wilizacyjnie nie obojtna i skuteczna bya ta myl kocioa,

eby ludowi chrzeciaskiemu da do piewania jiieni, które

odpowiaday jego potrzebom wieckim i ziemskim, a zarazem

utwierdzay jego wiar i krzewiy w nim uczucie religijne.

I to jest gówne znami koldy. Ona jest pieni reli-

gijn, ale nie jest prawie nigdy modlitw. Nie mówic o tych,
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CO maj charakter wicej wiecki a nawet humorystyczny,

i po kocioach nie piewaj si wcale hib tylko przez nad-

uycie organisty, bo si tam piewa nie powinny : te naj-

powaniejsze, te najpoboni ej sze, które si syszy zawsze

przy najuroczystszej chwili bogooawiestwa Przenajw. Sa-

kramentem, te nawet nie s na prawd a przynajmniej nie

s cae modlitwami, ale opowiadaj, e „Anio pasterzom

mówi" lub pytaj „Któ pobiey koldowa maemu". To

jest charakter gówny koldy, to jest podstawa: a z tej do-

piero wyrosy róne jej rodzaje i formy : to sprawio, e lud

sam móg na t grup pieni kocielnych wpywa bardzo

silnie, i zupenie j po swojemu na swoj przerobi.

I.

Kto bowiem przyglda si uwanie koldzie, ten mu-

sia dostrzedz, e jej waciwym przymiotem i jej najwik-

szym wdzikiem, owszem sam jej istot, jest ta poufao
naiwna, z jak mówi o Narodzeniu Pana Jezusa i o jego

matce, z jak nasz wiat polski i wiejski przenosi w te

odlege wieki i kraje. Ten koloryt lokalny polski, tak nie-

waciwie nadany Betleemskim scenom, to jest cay wdzik
naiwnoci kold, a poufao, prostota i jakie rozrzewnienie,

to jest ich pikno w}.sza i wewntrzna. Ci pasterze, zbu-

dzeni przez anioów i spieszcy do owej szopy, to nie s
jakie wschodnie Araby, Turki cz} Zydy, ale istne polskie

parobki : ta szopa jest taka sama, jak kada stajnia przy

kadej wiejskiej zagrodzie; i ktoby dzieje Nowego Testa-

mentu zna tylko z kold, ten mógby myle, e Pan Jezus

urodzi si gdziekolwiek w Polsce, w pierwszej lepszej wsi;

kada mogaby dla siebie t chwa windykowa, bo kada
jest podobna jak dwie krople wody do tego Betleem, jakie

jest w koldach. yje w nich cay ten wiejski wiat, ze swo-

jemi zwyczajami i stosunkami, uczuciami Lsposobem mówi-
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nia: a ta wielka oryginalno, ta ze stanowiska literackiego

najwiksza warto kold, jest skutkiem tego, e one nie

byy sam tylko czyst modlitw, ale i opowiadaniem.

To bowiem sprawio, e ten wiejski poeta móg sobie

wyobraa, owszem musia, róne chwile wspomniane w ewa-

nielii; musia, eby je opowiedzie, rozwija je i dodawa
róne szczegóy, których tam nie ma: a e wyobraa sobie

móg tylko po swojemu, tworzy dalej na podstawie tego,

co zna i widzia, wic bez pytania kad w swoje opowia-

danie wszystko, co widzia u siebie na wsi, przeniós w ko-

ld swój wasny wiat. Zaczo si oddziaywanie ludu

samego a przynajmniej wiejskich poetów na rodzaj poezyi,

podanej im pocztkowo przez koció, i rozwino si bardzo

silnie. Pie zrazu religijna, nie proszca ale chwalca, za-

cza przyjmowa w siebie coraz wicej pierwiastków wiec-

kich i miejscowych, a w kocu te wziy gór nad wi-
temi. Kada kolda robi takie wraenie jak szopka, gdzie

w gbi stoi wprawdzie óbek i Najwitsza Panna i -ty

Józef, ale na przodzie sceny rozmawiaj onierze, chopi

i ydzi, nie wiele si troszczc o to, co w gbi. W koldach

na pierwszym planie s zawsze ci pasterze, ci parobcy i ich

rozmowy nieraz bardzo dugie. Narodzenie suy za to,

a obrazem jest polski wiat, polska wie, ze wszystkiem, co

do niej naley : jest i mróz grudniowy i kouchy i buty

i czapki i róne domowe sprzty i zapasy. Wszystko to

poeta kold wprowadza w swoje pieni, a nieraz i ca zna-

jom sobie natur, wszystkie zwierzta u nas yjce wyst-

puj tam pod tym pozorem, e i one take id skada swój

hod Nowonarodzonemu. Rozwijaj si zarazem i róne ro-

dzaje kold, bo jeeli wszystkie nie odmiennie maj charak-

ter idylliczny, to w formie raz bdzie to idylla jaka opo-

wiadana i opisujca z epickim pierwiastkiem, innym razem

dyalog we dwie lub kilka osób, a w nim (jak w szopce)

jakie dbo pierwiastku dramatycznego. Dziwna rzecz na-

wet jak pod tym wzgldem kolda stoi wyej od innych
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gazi naszej ludowej poezyi ; rozmaitoci form, wiersza i styu,

pierwiastków kompozycyi, czy to opisowej czy dramatycznej,

adna moe nie wykae tylu i w takim stopniu, co ta.

Ale jeeli pierwiastek wiecki, jaki jest w koldzie,

sprawi, e ona rozwina si w róne formy i przybraa

miejscowy, narodowy charakter, to znowu inny powód, ju nie

materyalny, ale gbszy, moralny i psyciologiczny, sprawi, e
lud kold lubi, e do niej lgn, e j przed innemi swojemi

pieniami uprawia i ksztaci, ma si rozumie, bezwiednie.

Czowiek ubogi i prosty, znajcy okolicznoci towarzy-

szce Narodzeniu Pana Jezusa, nie zastanawiajc si i nie

rozumujc, czuje przecie instynktem , e to jego wito,
jego tryumf, apoteoza ubóstwa, podniesienie go do godnoci

i chway, z jak adna na wiecie równa si nie moe

;

król Salomon w caym swoim blasku jest prochem i niczem

])rzy majestacie i jasnoci Betleemskiego obu. A tam, av tej

stajni, ubogi jest tern, czem nie jest nigdy i nigdzie indziej

na wiecie. Ostatni zawsze i pokornie trzymajcy si na

ostatku, tu jest nie tylko równy najpicrwszym, ale jest od

wszystkich pierwszym ; on najbliszy, on pierwszy powoany,

jemu naprzód obwieszczaj anioowie „Pokój ludziom dobrej

AYoli" — on tam spieszy i znajduje wstp, kiedy trzej Kró-

lowie jeszcze daleko, a wiec on chyba najdroszy i najbar-

dziej podany. W jego stosunkach, w jego pooeniu, w jego

skromnych warunkach ycia sta si ten cud wcielenia i od-

kupienia : Sowo wcielone przychodzi na wiat w szopie takiej-

jak jego szopy, dziecitko Jezus biedniejsze nawet od naj-

biedniejszych dzieci ziemskich, nie ma nic dla siebie przy-

gotowanego i ley na sianie — a przecie to Bóg, Zbawiciel

i Odkupiciel. Jak póniej uczniom Jana na dowód swojej

tosamoci powiedzia, e „ubogim niesie dobr nowin", tak

narodzeniem swojem w ubóstwie ju je podniós w godnoci

i uczyni chwalebneni w oczach nieba i ziemi.

I czowiek ubogi to czuje. On nie rozwaa i nie rozu-

muje, ale z rozkosz myli o narodzeniu, ruzpamitywa i wyo-
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braa sobie róne jego chwile, bo kada / nich mówi mu
wyranie, e w oczach tego Syna Boego, a zarazem ubo-

giego syna czowieczego on tyle wart, tyle znaczy, moe wi-
cej, co ten. który na ziemi przewysza go i nad nim panuje.

On wie, e tak jak podobni jemu pasterze, pierwsi byli po-

woani i pierwsi [jobiegli do szopy, tak w ziemskiej wityni,

czy w chwale niebieskiej jego obecno, jego serce, jego

proba, jego hod, jego cierpienie i jego dusza s takie do-

bre, a moe milsze, ni innych ludzi: on tam i tylko tam

wszystkim równy co najmniej, jeeli nie wyszy i starszy,

on syn pierworodny, najmniej prawda psuty na ziemi, ale

najdroszy i obsypany najbogatszemi bogosawiestwy.

Tego wszystkiego wyobraeniem, streszczeniem, figur,

jest Narodzenie Pana Jezusa w stajni na sianie, i powoanie

pasterzy, eby go pierwsi poznali i uczcili. I w tem tajem-

nica tego uroku, jaki Nnrodzenie w} wiera na ubogich i pro-

stych ; nie mówic ju o wyszych i wzniolejszyeh, ale tych

wrae po ludzku tylko miych, ufnoci, pewnoci siebie,

podniesienia we wasnycli oczach, z jakiemi oni o Narodze-

niu Paskiem myl. Wszystko to jest bezwiedne i zupenie

instynktowe, ale jest. Ze za adne inne wita i obrzdy,

adne pamitki innych chwil ycia Jezusa Chrystusa, nie

mówi o tem wanie tak wyranie i jasno, nie zmuszaj

tak koniecznie do uznania i do wyobraenia sobie tego pierw-

szestwa danego ubogim, wiec nie mogo by inaczej, jak

e to wito, ta pamitka, te czci Ewangelii przemawiay

najsilniej do serca i do wyobrani ludu i e w adne inne

obrzdowe kocielne pieni nie woy on tyle serca i tyle

wyobrani, co w te. To mu )yo najdrosze i najpoufalsze.

tu on si czu zupenie u siebie, midzy swoimi, w swoim

ywiole, a */arazem nad siebie i nad ca ziemi wzniesio-

nym. Nie dziw, e i z upodobania nad tem zatrzymywa si

najwicej, najwicej myla i wyobraa sobie, i e móg
zrobi i wicej i lepiej, ni na innem polu.
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To Jest myl podstawna, to jest iiórujce uczucie, i nic

/najdzie si prawie l^oldy, któraby nie z tego byhi wysza,

nie obracaa si okoo tego. Zaraz te dwie koldy par excel-

lence, te klasyczne, trdycy i uytkiem kocielnym tak

uwicone, e pierwsze zawsze staj na myli, te s wyra-

zem ciway i uwielbienia. „O dziwne narodzenie, nigdy nie

wysowione," ale i chway ubóstwa. Pierwsza prawie rzecz,

jak „Anio pasterzom mówi," jest, e „Pan stworzenia

wszego, narodzi si w ubóstwie, paacu kosztownego ad-

nego nie mia zbudowanego," i e Pan chway wielkiej

uniy si"... A ta druga, która opowiada, e „w obie
ley" wraca do tego samego i powtarza bez ustanku, e
„ubogo narodzony," pyta, „Co si stao, e rozkoszy niebie-

skie opucie a zstpie na te nizkoci ziemskie" V

Czem w óbeczku nie w bieczku

Na sianku pooony,

Czem z bydlty nie z panity

W stajni jeste zoony?

Czy mamy mówi o poetycznej wartoci , ezy pikno-

ci tych dwócli kold naczelnych, typowych, które czy s
wiekiem starsze, czy nie, otoczone s tak powag, e wy-

daj si jak matki caego rodu, jak róda, z których wy-

pyny w róne strony wszystkie inne koldy, jak motyw
gówny, z którego wyszo wiele waryacyj i wiele osobnych

korapozycyj ? Mówi o tem trudno. Naprzód, czy to przy-

zwyczajenie, czy moe ten zwizek sowa z nut, który we-

dug Herdera, jest istot pieni, ale nie mona prawie ich

czyta, nuta przeszkadza, tak si je zna zawsze tylko w pie-

wie, e bez niego prawie ich zrozumie i pozna nie mona.
Przecie zmusiwszy si do uwagi i rozwaywszy sowa same,

widzi si, e to s rzeczy, które nie dadz si tak sdzi,
jak zwyka wiecka poezya. Niema tam tych warunków
piknoci, jakich zwykle szukamy i jakie cenimy. Ani szcze-
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gólnego dwiku, ani nowych, miaych, wietnych zwrotów

w formie, ani tego lirycznego rozrzewnienia, które ciska za

serce i j)obudza do ez, ani jakiej silnie wyraonej religijnej

exaltacyi, któraby si schodzia z poetycznem natchnieniem,

ani tej wyobrani, która i sama widzi i widzie daje przed-

miot. Pod temi wszystkiemi wzgldami niema tii nic piknego.

Sowa najprostsze, uoone bez sztuki i bez talentu (przy-

najmniej nie potrzeba byo talentu na to, by je tak uoy).
Nie ma nawet rymów, jeden wiersz koczy si na mówi, drugi

na narodzi, jeden na miecie, drugi na vl)óstwie, i tak ci-

gle, czy umylnie, czyli z niewiadomoci i nieudolnoci, ja-

ka assonancya zastpuje rym. adn miar, gdyby kto dzi
t sam kold napisa, nie powiedzielibymy, e jest pikna.

A przecie robi wraenie, wzrusza, przejmuje i ma t wzi-
to odwieczn i powszechn, która zawsze dowodzi, e ja-

ka prawda i jaka pikno musi by w tej rzeczy, skoro

ona przez tyle wieków milionom ludzi trafiaa do serca

i odpowiadaa. Czy w tych koldach czasem sam brak formy

nie jest piknoci? czy ta niedbao o warunki dobrego

wiersza, o styl, o pikne wysowienie, nie wybija na niej

jakiego pitna oryginalnego, a piknego przez to, e jest

do piewów kocielnych i hymnów biblijnych nie podobne,

ani zblione, ale z tej samej przyczyny, z tego samego po-

cztku pynce ? Jak ten, kto uniesiony uwielbieniem i zapa-

em, nie liczy zgosek i metrów, kiedy pisa czy improwi-

zowa Te Deiim landamus, jak hebrajski prorok kiedy Boga

chwali, lub siebie oskara, nie dobiera sów i nie troszczy

si o form, tak, e te sowa, które mu nasuny si pierw-

sze, staway jedne za drugiemi, jak same chciay, tak, e
formy tam niema j)rawie, tylko wyraenie pojcia czy uczu-

cia: tak i tutaj autor koldy, ktokolwiek on by, nie myla
ani o wierszu, ani o rymie, ani o stylu, ale tylko przejty

ywo tern , co mia na myli i w sercu , chcia powiedzie

jakkolwiek, byle zrozumiale. Tak jak tam, formy niema

jeszcze, jak tam, jest tylko tre, która si wyrazia, jak
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moga. Ale jak tam wielkie podniesienie i gorco ducha

jest i daje si czu doskonale przez t nieobmylan form,

i podnosi te sowa tak, e one maj wielko i wznioso,
cho jej nie szukaj i o niej nie wiedz, tak i tu przyczyna

podobna wydaa podobny skutek. Stopie jest mniejszy. Anio

z naszej koldy nie ma natchnienia pieni Dawida, ani tej

potgi, która jednym tchem wypiewaa najwspanialszy hymn
pochwalny na wiecie, ale i on ma jak powag prost,

która, cho on o wierszu nie myli, daje mu jak peno
rytmu, prawie wspania bez muzyki nawet, a przy muzyce

uroczyst i majestatyczn zupenie, kiedy oznajmuje z wy-

sokoci „Chrystus si nam narodzi" i przykazuje „Suchaj-

cie Boga Ojca jako wam go zaleca. Ten jest Syn mój najmil-

szy jedyny, z Raju wam obiecany. Tego wy suchajcie."

I tak jak piewy kocielne i psalmy, to si nigdy nic

wyczerpie, nie obsucha, nie spowszednieje. Cho odwieczne,

jest zawsze nowe, zawsze robi wraenie. Musi tam by ja-

ka myl , która nie wietrzeje, i jakie uczucie, które zaw-

sze trafia do duszy; a im lepiej zna, im czciej sucha,
im bliej si przyglda, tem wiksze odkrywa si zasoby

i gbokoci tych myli i uczu, wyraonych tak po prostu.

S to te same, które si znajd we wszystkich koldach: ale

zwile, krótko powiedziane, mieszcz si tu wszystkie ra-

zem, kiedy gdzieindziej s rozproszone. Wszystko, co nauka

chrzeciauska mówi o Narodzeniu Syna Boego, wszystko

co przykazuje wierzy, wszystko co wzite do serca zapala

je mioci i chwa Bo, jest tu w krótkich sowach za-

warte: „Chrystus si nam narodzi. Pan wszego stworzenia;"

to pierwsza wie, to fundament Nowego Zakonu, to gone
wyznanie wiary. „Ju si ono spenio, co pod figur byo,

Aaronowa róczka zielona staa si nam kwitnca i owoc

rodzca," to stwierdzenie, e ta wiara opiera si na proro-

ctwach, e jest ich spenieniem, i e Stary Zakon peen jest

przepowiedni i figur Messyasza. Przytoczenie sów, któremi

Ojciec Synowi wiadczy przy chrzcie w Jordanie, jest tej
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wiary argiinientcm : a ostatni wiersz tej strofy : „Tego wy
suchajcie," jest jej przykazaniem. Strofa czwarta, ta, co wsj)o-

Hiina o Najwitszej Pannie „pocza Synji w czystoci, [)0-

rodzia w caoci Paniestwa swojego" — wyznaje, e Ciry-

stiis pocz si z Duclia witego, „a narodzi z Maryi Dzie-

wicy," bez której wspomnienia i czci, katolicka wiara, ani

katolicka i polska modlitwa zupen by nie moe. Poczt-

kowe „narodzi si w ubóstwie, })aacu kosztownego nie mia
zbudowanego," to znowu ten konieczny pierwiastek koldy,

która zawsze musi pamita, e Syn Boy by ubogim i ubó-

stwo wywysza i ubogich podnosi : a ostatnia strofa, to jest

wyznanie Boga w Trójcy S-tej Jedynego i proba . eby
chwaa jego nie ustaa.

S tu wic wszystkie zasady wiary chrzeciaskiej,

wspomnienie wszystkici okolicznoci, towarzyszcych Naro-

dzeniu, jest chwaa oddana Bogu i w niej ukryta proba,

a wreszcie jest ten tryumf ubogicli i prostych, który jest ce-

ch, a po wikszej czci i treci kold. Jestto wic, jak

eby essencya z nich wszystkich, typ wszystkich : a jeeli

nie jest pierwsz z nich co do czasu i nie daa im pocztku,

to jest z pewnoci ich koron i streszczeniem, bo wyraa
najdobitniej i najzupeniej to, co jest we wszystkich innych.

I dla tego w uytku kocielnym, jak w naszem uczuciu, ma
pierwszestwo przed wszystkiemi : dla tego wraenie, jakie

ona robi, jest i najuroczystsze i najbardziej podnoszce. A nie

bdzie to najmniejszym tego wraenia i jc.i wysokiego cha-

rakteru dowodem, ani jej najmniejszym zaszczytem, e pol-

ski Signor deWaltissimo canto, kiedy opowiadajc dzieji;

swojego moralnego przeobraenia, chcia da pozna drogi,

jakiemi uczucia religijne wróciy do jego serca, wspomnia

t kold i jej na siebie wpyw, i w tej scenie anioów,

które zamyka trzeci cz „Dziadów," anioowi swemu wo-

y w usta piew, napisany tym samym rytmem i zastoso-

wany do tej samej nuty.
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,,W obie ley" treci do teg-o bardzo podobne,

a w przywizaniu powszechnem nie mniej silnie zakorze-

nione, jest poufalsze, wicej ziemskie w tonie, a zarazem

wicej nauczajce i tómaczce, kadzie wyraniej do gowy
to, co tam byo powiedziane bez nauk i komentarz}-. Naj-

wicej moe popularna ze wszystkich kold, nie jest przecie

wymylona przez lud sam. Wskazówk niemylu jest pewna

erudycya. która si w niej widzie daje. Wieniak, jeeli

zna to imi Emanuela, które proroctwa daj Panu Jezusowi,

to o Racheli paczcej synów swoich i o rzeziach i jkach
\v Ramie prawdopodobnie nie sysza, a w kadym razie nie

])owiedziaby. e Mio Boska „wywyszya czowieka i)od

niebo empirejskie". Jest to wic prawdopodobnie robota czo-

wieka wyksztaconego, najprdzej ksidza, który czytywa

Nowy i Stary Testament, a z acin i z mitologi nawet by
obeznany. To wszake rzeczy nie zmienia, i „W obie ley"

stao si pomimo tego i jest dzi zupenie i prawdziwie lu-

dow kold. Tre jej jest do poprzedzajcej bardzo po-

dobna. Naprzód obwieszczenie „Dobrej wieci", dalej par
strof na ten sam temat „Narodzi si w ubóstwie" ; nieraa

przecie tak zupenego wyznania wiary, niema przypomnie-

nia, proroctw, ani w zakoczeniu takiego zwrotu pochwal-

nego, którym tamta jest niejako przypiecztowana. Ta jest

jak eby urwana: koczy si wspomnieniem Trzech Króli,

a waciwie niema koca, mogaby cign si dalej. Jest

te wicej wiecka: pastuszkowie ze swojemi piosneczkami

ju tu bardziej naprzód wystpuj, ton jest poufalszy. A przyj-

cie Chrystusa w- ubóstwie tam stwierdzone tylko, tutaj jest

wytumaczone powodami, i to zastpuje t nauk, która tam
dana jest w jednej, przedostatniej strofie. Ten dyalog, w któ-

rym Chrystus Pan sam odpowiada pasterzom, zadziwionym
jego stanem ubogim, to jest szersze rozwinicie, wyraniej-
szy wykad tego, co tam Anio pasterzom mówi. Obie ra-

zem odznaczaj si midzy koldami charakterem najpowa-
niejszym i najwicej religijnym. Modlitwy w nich niema lul>
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bardzo mao, ale chwaa brzmi od pocztku do koca : a pier-

wiastku wieckiego, opowiadajcego, w jednej niema wcale,

w drugiej ledwo e jest. Jak za ta niewiadoma siebie pros-

tota umió by wysok i przejmujc, jak robi wraenie po-

wane i podnoszce, wysoko religijne, to mona pozna, kiedy

si j porówna z koldami pisanemi przez ludzi wysoko wy-
ksztaconych, literatów przynajmniej, jeeli nie poetów.

Kolda „Bóg si rodzi" naley do najlepszych w swoim

rodzaju; a cho za tak do powszechnie uchodzi, cho jest

podniesioHa nut istotnie bardzo adn, nie potrafi nigdy zro-

bi takiego wraenia, j^ to nie uczone, le napisane „W o-
bie ley". To jest bardzo adne, ale w tych antytezach bar-

dzo dobrze zoonych, w tych starannie dobranych zwrotach

i wyrazach, jest co stylistycznie poprawnego, akademicznego,

ozdobnego, co mimo woli czowieka zawsze troch zibi:

„Ogie krzepnie, blask ciemnieje", to wyraenia doskonae,

obrazowe, ale cokolwiek daleko szukane, a zrazu nawet nie

bardzo zrozumiae; trzeba pomyle, eby doj, e to blask

Bóstwa przymi si w ludzkiem ciele. „Ma granice niesko-

czony", to znowu liczny, doskonay frazes, ale pojcie nie-

skoczonoci i ograniczenia, zestawienie ich razem, to prze-

cie troch za uczone, filozoficzne. „Wzgardzony okryty chwa,
miertelny, król nad wiekami" to s retoryczne antytezy,

wietnie uyte, kady pisarz mógby ich pozazdroci, ale na

kold styl to za wietny, a retoryki za wiele. Sam ten epi-

tet dany Panu niebiosów „obnaony" jest bardzo poprawny

i eufemiczny. Wiejski kolendziarz mówi „Jezus malusieki ley

golusieki" — ale to dziecko goe i paczce z zimna bar-

dziej wzruszy i da wicej do mylenia ni ten „Pan niebio-

sów obnaony". I zapytanie: Có niebo masz nad ziemiany"

i zwrot „Ubodzy, was to spotkao wita go przed bogaczami"

czu, e wyszy i z religijnej i z filozoficznej i z literackiej

refleksyi. Dwie strofy ostatnie za to s liczne na prawd,

jedna ma myl gbok i pikn, kiedy mówi, e „Bóstwo

razem zmieszao dary Królów z wieniaczemi ofiarami" i wszyst-

i
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kie równo przyjmuje. A ostatnia ma nietylko rozrzewnienie

patryotyczne, ale ma i wyraenie, zwrot poetyczny, jeden

z najpikniejszych, kiedy mówi:

Podnie rk Boe dzieci

!

Bogosaw ojczyzn mi,
W dobryci radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej si sw si, i t. d.

A przecie te doskonaoci stylistyczne i te poetyczne

natchnienia nawet, nie potrafi tak«w^zruszy jak te sowa
proste, któremi wiejski jaki poeta woa: „A witaje po-
dana pero droga z nieba". Sama strofa jest szczególna:

siedmiowierszowa; dwa pierwsze czternastozgoskowe, bez

miary dugie, po nich cztery omiozgoskowe, i te rymuj,

kady wiersz poprzedni z nastpnym. Ostatni dziewieciozgos-

kowy, wolny zupenie, i sam nie rymuje z niczem. W psa-

terzu Kochanowskiego moeby si znalazy strofy równie roz-

maite, pene miaych a niespodziewanych zmian i spadków,

a powane i harmonijne. A co za pytania liczne, pene pro-

stoty w wyraeniu a pobonoci w uczuciu w strofie drugiej

i czwartej.

Czyli nie do, mocny Boe, e na wiecie z nami?

Zimno cierpisz dla nas grzesznych midzy bydltami

!

Malusieki Jezu w obie.

Co za wielka mio w Tobie,

Czyli nie s wiellvie dziwy:

W ludzkiem ciele Bóg prawdziwy

Przyszed zbawi czowieka grzesznego.

Có to robisz Stwórco nieba, ziemi i wszystkiego.

Czy za sobie nie móg wybra paacu jakiego,

Aeby by podobniejszy,

Paski pokój wygodniejszy,

St. Tarnowski. Studya do hist. liter, polsk. 9
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A tu sic oblewasz zami^

Na zimnie pod obokami,

Ubogi a drogi klejnocie

!

Jaki pikny zwrot skruchy i modlitwy w dwóch stro-

fach ostatnich. Obok „W obie ley" i „Anio pasterzom

mówi", monaby t trzeci „A witaje pero droga" policzy

do najpikniejszych i najczystszych pere naszej koldowej

poezyi. Wszystkie te trzy reprezentuj w niej najlepiej ro-

dzaj koldy najbardziej religijny. Nie modlitwy, ale ieni
pochwalne i dzikczynne, nie bagalne, a przypominajce,

cho nie opowiadaj, róne okolicznoci Narodzenia, s one

z treci swojej typowemi koldami. Pierwiastkiem wieckim

tyle tylko obcione, ile koniecznie trzeba na to, by kol-

dami by mogy, maj wyszy lot i charakter, ton wznio-

sej szy od wikszej czci kold, s z nich najpowaniejsze,

najczyciej religijne i kocielne. A forma ich niewykszta-

cona, byle jako zlepiona od niechcenia, ma przecie tak
szlachetno wyrae, tak bezwiedn powag i czysto,

jak naiwnemu poecie da mogo tylko rzeczywiste i praw-

dziwe, cho o sobie nie wiedzce natchnienie. Jako najpi-

kniejsze niech su te trzy do charakterystyki caej grupy

kold, tej mianowicie, która jest najpoboniej sza, najcilej

kocielna.

II.

Róne s stopnie i róne stosunki pierwiastku religij-

nego i wieckiego w koldach, — róne ich formy, róne

nawet przedmioty. W najwikszej czci pierwiastek wiecki

bierze gór nad religijnym, a w niektórych tak buja swo-

bodnie a nawet rubasznie, e tamten powany chowa si

gdzie zupenie i kryje. Jestto zbytek tej poufaoci, która

stanowi gówny wdzik kold i niejako wyrodzenie si ga-

tunku. W formie znowu ta rónica, e niektóre z nich s
dyalogami, i to niekiedy dyalogami tak dugemi i w tyle
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osób, e staj si ju jak sielankow scen, w której le-

dwo gdzie na kocu odezwie si przypomnienie Narodzenia.

A co do przedmiotu i treci, to znowu te zachodz midzy
niemi rónice, e nie jedna obiera sobie jak chwil, jaki

szczegó Narodzenia i ten wycznie prawie opowiada. Cz
najwiksza mówi o pasterzach biecych do szopy ; ale s
i o Trzech Królach, i o niewinitkach, i o rzeczach póniej-

szych, jak cud w Kanie Galilejskiej, i o ucieczce do Egiptu,

i o Najwitszej Pannie i w. Józefie, jak d na nocleg

do Bethleem i znale gospody nie mog. Fantazya tych po-

etów, oczarowana bethleemskiemi widokami i do nich przywi-

zana, kadym z nich z osobna zajmuje si i pieci. Owszem
to, co poprzedzio Narodzenie, ten czas, który nazyw^amy Ad-

wentem, ma powicon sobie osobn grup kilkudziesiciu

pieni, których tre gówn skadaj albo Zwiastowanie,

albo przypomnienie proroctw, zapowiadajcych narodzenie

Messyasza z Dziewicy, albo przypomnienie nauk w. Pawa,
jak w nowym czasie, noAvy, odrodzony czowiek y powi-

nien, albo wreszcie przypomnieniem tej koniecznoci odku-

pienia, która spowodowana grzechem Adama sprawia, e
Syn Boy z woli Ojca powici si na to dzieo, wcieli

i narodzi. We wszystkich, jakie s, powtarza si nieodmien-

nie jedna z tych czterech treci. Pomidzy temi adwento-

wemi pieniami znajduje sio jedna bardzo znana i wzita,

której zaraz pierwsze sowo wskazuje dawny jej pocztek:

,,0 gospodzie uwielbiona", a druga nie mniej rozpowszech-

niona i równie adna: „Zawitaj ranna jutrzenko". Ta za
zasuguje na szczególn uwag przez to, e jest jedn z tych

bardzo rzadkich pieni, w których jest modlitwa za ojczyzn

i wspomnienie dawnego rzdu Rzeczypospolitej. Zaczyna ona

od modlitwy o zbawienie:

Zastaw nas tarcz zbawienia

Moc swojego imienia,

Uszykuje nas w miejscach bezpiecznycli.

Zbij nieprzyjacioów wiecznycli.

2*
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Ale zaledwo to powiedziaa, przechodzi do doczesnych

nieprzyjació i spraw.

Zowiesz si nasz Królow,

Bd nam obron gotow,

Wyniszcz z ojczyzny szkodliwe zdrady

Sprawuj Senatorskie Rady,

Wojska naszego rozpraw,

Ty sama wadaj ich saw.
We nas pod swoj wit obron.

Oddal Boski gniew na stron.

Jalsie to „sziodliwe zdrady" mia na myli autor tej

pieni, liiedy j ukada? Albo do jakiej rozprawy gotowao

si nasze wojsko? Moe pod Wiede, albo pod Chocim?

te szkodliwe zdrady to moe jaki rokosz, albo jaka przez

obcych wymuszona elekcya? Dziwnie si czowiekowi robi,

jak eby go doleciao echo z dawnych wieków, kiedy sta-

rzec jaki z zapomnianego gdzie kta wiata, który o zmia-

nach na wiecie mao wie i mao o nie pyta, piewa w ko-

ciele „sprawuj senatorskie rady" i prosi dla nich o wiato,

jak eby jeszcze radzili senatorowie.

Na pierwszem miejscu midzy koldami trzeba pooy
jedn, która mówi o tem, co si dziao bezporednio przed

Narodzeniem. (75 w zbiorze X. Mioduszewskiego, w kantycz-

kach wydanych w Sczu u Pisza 1865, na str. 129 w. 79).

Nie ma jeszcze ani anioów, ani pasterzy, ani nawet Dzie-

citka Jezus: Józef z Mary, jeszcze nie ['rzeuajwitsza Ro-

dzina, jeszcze takich dwoje ludzi jak wszyscy, d na noc

do Bethleem. Mczyzna idzie naprzód spiesznym krokiem

i nagli, bo noc bliska; kobieta ciarna, znuona, nie moe
mu nady i prosi, eby mia wzgld na jej stan i utru-

dzenie :

Pomaluku Józefie, pomaluku prosz

,

Widzisz, e ja nie mog

,

Idc tak daleko w drog..
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Wiejski poeta z dziwn jak intuicy sztuki przenosi

si na miejsce, widzi tych dwoje ludzi, kae im mówi i od-

gaduje frasunki kobiety w tern pooeniu, albo moe powta-

rza to, co mu si zdarzyo widzie i sysze; bo jest w tern

jaka prawda, jaki realizm, nawet i powszednio, który

u literata byby pretensyonalnym, a tu przez naiwn poufa-o ma wielki wdzik.

A tak myl sobie i chce mówi tobie

gospod spokojn, mnie w taki czas przystojn,

1 dalej, jak prosta moda gospodyni wiejska, córka po-

rzdnych rodziców i ona porzdnego gospodarza, narzeka

na pijaków i wóczgów, nieledwie na ze czasy i zepsute

obyczaje, o których syszaa.

Bo teraz w miasteczku

I lada domeczku

Trudno o kcik bdzie,

Gdy ludu peno wszdzie,

Wol pijanic.

Szynkarsk szklenic

,

Nieli mnie ubog.

Strudzon wielk drog,

Z obawy wic niepokoju i wrzasków, woli niewygodne,

ale ciche schronienie w stajni

:

Wnijdray, rada moja, do tego pokoja.

I ledwo wesza, ju czas nadchodzi. Józef dodaje od-

wagi, suy, cieszy jak moe. Kiedy w tem nowa troska —
gos rodzcej odzywa si znowu z trwog o dziecko:
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Mój Juzerie drogi, tor to ten mróz srogi

Uzibnie nam dziecitko, niebieskie pacholtko.

Czem go ogrza cho troch?

Przynie troch siana

Pod gówk
,
pod kohma.

Wó i osio zabieraj si taie do swego obowizliu

ogrzewania ciepym oddechem, i Icoczy si to wszystlio Icrót-

kiem sowem powitania nowonarodzonego dziecitka:

Witaj królewiczu, niebieski dziedzicu,

Bd pochwalon bez miary.

Nie wiele si znajdzie kold, w których wyobrania
byaby tak ywo zdoaa sobie scen jak przedstawi

;

nie wiele, w których instynkt jaki szczliwy byby tak po-
czy poufa, potoczn powszednio rozmowy z jakiem nie-

wypowiadzianem, ale dobrze dostrzedz si dajcem przejciem.

Jako logiczne nastpstwo i ukad tej treci, nawet jako forma,

jako wiersz, kolda ta naley do najlepszych; a naiwna po-

ufao, która w innych czasem przebiera miar , w tej trzyma

si szczliwie jakiej szlachetnej prostoty, w której nie gi-

nie ani poufao, ani naiwne malowanie scen ewangelicz-

nych podug wzoru jaki si znajdowa w otaczajeem yciu,

a wraenie zostaje wanie przez to poetycznem i wysokiem.
Najwitsza Panna bya tak ubog, zmczon kobiet, tak

nie miaa za co naj wygodnego pokoju, tak si moga ba
haasu w gospodach, tak si troszczy o zimno i tak mówi
po prostu. Ten poeta, ktokolwiek on by, tak j dobrze zo-

baczy w swojej wyobrani, e w jego koldzie dzi prawie

j widzi czytelnik. A widzi tak prost, tak naturaln, tak po-

kornie wierzc, tak przyjmujc swoje macierzystwo, czu-

jc wielko tego co si przez ni dzieje, a w swojem

przekonaniu skromn i ma, e musi pomyle o dawnem
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pocztkoweni malarstwie woskiem, o tych madonnach bardzo

ziemskich, naiwnie rzeczywistych a przecie idealnych, któ-

rym charakter taki z wikszym zapewne talentem, ale prze-

cie bezwiednie nadawa Giotto, a po nim tylu, a do Rafaela.

Kiedy moga powsta ta naj misterniej sza moe z kold?

Któ to zgadnie. W zbiorze pieni z r. 1754 (Kraków, dru-

karnia akademicka) jej nie ma.

W tym samym rodzaju jest, druga, tylko zdaje si by
kopi tamtej. Chwyta jej myl i stara si j inaczej przero-

bi. „Najwitsza Panienka gdy porodzi miaa, Józefa sta-

ruszka o pokój pytaa." Idzie wity Józef szuka, ale mu
nigdzie przytuku da niechc.

Ani gospody, ani wody dano — i jeszcze zajano.

Nie pukaje stary, mam tu ludzi dosy i t. d.

Nareszcie jaki lepszy czowiek pokazuje mu szop.

Prawdopodobnie tamta poddaa pomys i suya za wzór,

a ta chcc co nowego wymyle, wzia sobie za przedmiot

gówny kopoty i przykroci go Józefa, Najwitsz Pann
zostawiajc na boku. Nie mona powiedzie, eby ta nie

bya adna, ale nie ma ju tego wdziku, ju czuje si w niej

jaki zamiar, niema takiej naiwnoci zupenej, jak tamta.

A potem pierwsza chwila po Narodzeniu: niema jeszcze

nikogo w szopie, tjlko Matka Boska i ty Józef, ich pierw-

sze uczucia i pierwsze troski, kiedy poród nich

Jezus malusieki ley golusienki

i jego pierwsze na wiecie wraenie, pierwsze cierpienie

Pacze z zimna, nie dala mu matusia sukienki.

I ta biedna matusia tak uboga, e dziecka nie miaa czem
okry, truchlejca z alu na jego cierpienie, nie tuli go, ale

go prosi: i w chwili kiedy go na wiat wydaa, ju myli
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O je^o mce i potem wzywa Józefa, eby go razem pierwsi

Bogiem uznali.

Cztery strofy ostatnie, ju nie od Najwitszej Panny

ale od czowieka odkupionego, take bardzo adne, zwaszcza

pierwsza z nich, która mówi, e Bóg czowiek nie moe
sobie poradzi, bo ma „rczki mioci zwizane." Tej take

w starych kantyczkach nie znalazem, co nie dowodzi, eby
koniecznie nowsz bya, zbiory tylko mogy by i z pewno-

ci s bardzo niezupene, bo wtedy wydawcy chodzio o to,

eby da jakie pieni do piewania, ale z pewnoci nie

o to, eby zebra wszystkie, ani eby wybra najpikniejsze.

Ta, zkdkolwiek pochodzi, do takich liczy si ma
prawo, i naley do najrzadszych przez to, e w niej wyst-

puje tylko Przenajwitsza Rodzina sama, bez adnych ziem-

skich wiadków, niebo jest zupenie u siebie w Betleemskiej

stajni w tej chwili, której ta l^oleda odpowiada.

Niebawem zajrzy do tej stajni ziemia. Jest zaraz ko-

lda, która wyglda znowu, jak eby tamt natchniona a co-

kolwiek tylko odmienna. Jest i Jezus golusieki w pieluszki

owinity, i rbek zdjty z gowy Najwitszej Panny, tylko

jest ju dodatek, s anioowie i pasterze:

Przylecieli tak liczni anieli,

Wszyscy w bieli, zote piórka mieli.

Sawne ,,W obie ley" stanowi naturalnie przejcie do

kold wicej wieckich i opowiadajcych, a w kadym razie

znane ju przed rokiem 1754, wydao wiele kold podobnych,

tak podobnych, e je prawie za parafrazy mona uwaa.
Taka jest naprzykad kolda „A có to za dzieci". Myli

s prawie te same, co tam w tej rozmowie midzy Dziecit-

kiem a grzesznym czowiekiem, s nawet te same zwroty

„w óbeczku nie w óeczku", „Mio twoja to sprawia",

tylko s przytem elegancye stylu, przypominajce w zabawny

sposób gust XVII wieku, naprzykad kiedy pyta:



o koldach 25

Có to za przyczyna pociecho Jedyna,

e w posturze i w fig-urze stawasz ziemi syna.

Tej samej treci, tylko w zabawniejszym jeszcze stylu,

przypominajcym równie jak budowa wiersza i strofy dawn
pie romansow o cyprysach i turkawkach i o okrutnej sro-

dze baamutnej pannie, jest kolda „Apokaliptyczny Baranku",

tak charakterystyczna, tak j czu staropolszczyzn, e chwyta

za serce i staje si nieopacon.

Jako parafrazy mniej wicej odmienne i mniej wicej

adne „W obie ley", trzeba przytoczy „Kaza* Anio do

Betleem Juda", „Kiedy sysz na obokach anielskie pie-

wanie", „Obchodzc Jezusa dzi Narodzenie", „Ogaszamy

dzi nowin", „Pan z nieba i ona Ojca", „Gwiazda zawita

nowa na wschodzie", „Dziecina maa Bóg stwórca nieba",

i wiele innych. piewana wiele po krakowskich kocioach

,.Gdy si Chrystus rodzi", ze zwrotk Gloria in Excels'is

Deo po kadej strofie, naley niewtpliwie do tej grupy, ale

wyglda na nowsz i umyln robot.

Ale cinie si ju w pie kocieln wie polska i lud

polski z caem swojem powszedniem yciem. Zrazu niemiao
tylko, dyskretnie, zostawiajc pierwsze miejsce Dziecitku

i jego matce, a modlitwie wicej miejsca ni opowiadaniu.

Taka naprzykad jest kolda, która opowiada jak „Wczora

z wieczora z niebieskiego dwora przysza nam nowina : Panna

rodzi Syna". Zakoczenie jej jest zupenie pobone i treci

do „W obie ley" podobne, ale midzy pocztek a zako-

czenie wsunli si pasterze i wystpuj w szopie z wiksz
ni tam konfidency:

Natychmiast pastuszy, radzi z drogiej duszy,

Do onej to budki bie wziwszy dudki.

Chccy widzie Fana, oddaj barana.

Na kozowym rogu krzycz chwal Bogu.
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A te barany i kozy, dudki i inultanki, niebawem zaczn
odzywa si goniej i mielej. Zaraz w tej starej koldzie

(bo znajduje si w odwiecznych kantyczkaeh) „Zagrzmiaa,

runa w Betleem ziemia", w której piewajcy bez ceremo-

nii interpelluje: „Kdye, kdye Józefie bywa'', a potem

opowiada, e „Wó, osio beczcy, ryczcy. Panu piewali".

Wó i osio byy dotd wszdzie, ale zachowyway si po-

wanie, nie miay rubasznie becze i rycze; ale fantazya

ludu oswajajc si z Narodzeniem, coraz poufaej mówi o niem

prostym, zwykym jzykiem, tym, którego lud uywa w roz-

mowie i coraz wicej wprowadza miejscowego polskiego kolo-

rytu i w kocu wprowadza lud sam jako aktora w tych scenach.

Ot naprzykad Betleemski pasterz po nocy Narodzenia

rozmylajc o dziwach, które sysza i nie mogc ich poj,
opowiada, e „Cztery lata woki pasa w tej tu dolinie",

a „jako ywo nie sysza o tej nowinie". Czy si go nie

widzi z jego wokami razem? Czy si nie ma ocioty spyta

go, czy przez te cztery lata nigdy swoich woów nie puci
w szkod? To jest realizm najczystszy, ale realizm naiwny,

który razem rozmiesza i rozczula. A jakim on stylem cignie

dalej swoje ^refleksye: „Atu wczoraj kompanija tak se mó-

wia, e Panna Syna w obie powia". Ma on nawet i ironi

i z ni w poczeniu uczucie poetyczne, kiedy mówi, e to

Dzieci ley „w gwiazdolitej dzi sonecznej stajence", a ten

pikny epitet „gwiazdolitej" dostaje jej si dlatego oczywi-

cie, e przez dziury w dachu widne byy gwiazdy. A potem

wystpuj ju w wszystkich niemal koldaci róne podarunki

ubogie, i ten frasunek, czy takie skromne ofiarowa mona.

Zkd si tu bior te podarunki ? Warto na nie zwróci

uwag? wity ukasz (ewangelista Nnrodzenia przed innymi)

cho najwicej o pasterzach mówi, nie wspomina, eby byli

cokolwiek do szopy przynieli. Zoto i kadzido Trzech Króli

jest wspomniane: barany, jabka i tym podobne ofiary pa-

sterzy nie. To wic jest dodatek, to poeta ludowy wyobraa

sobie, coby zrobi on sam, coby zrobili jego ssiedzi i przy-
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jaciele, gdyby si dowiedzieli, e gdzie podewsi w biednej

dziurawej szopie ley podróna z nowonarodzonem dzieckiem

w niewygodzie i zimnie: wyobraa sobie, jakby mu al byo
tej matki i tego dziecka, gdyby to do tego byy jeszcze

jakie osoby znakomite, przywyke do dostatku i wygody

i majce do niego prawo? Nie mona im da zmarnie

i zmarzn. Ta lito nad biednym, która sprawia, e ebrak

nigdy prawie nie odejdzie od chaty bez posiku, a obok niej

ta wrodzona nam gocinno, przez któr czujemy si odpo-

wiedzialni za czowieka obcego, za wdrowca który si do

nas zabka, one to ka pasterzom nie do szopy, co

który ma; a uczucie religijne znowu, pobono instynktowa

a silna, ta mówi, e na baranach i jabkach nie dosy, e
one s ledwo figur tej ofiary, któr tam naprzód zoy
naley. To te ta kolda, jak wszystkie inne, powie nie-

chybnie: „Wreszcie i serca naszego mu nie aujmy".
Bardzo te adnie kocz si te kopoty o podarunki

piewem pasterzy, kiedy ju w szopie stanli:

Witaj Panie i Hetmanie, nasz dar nad dary,

Oto od nas wszystkicli przyjmij serca ofiary.

Czoem bijem przy daninie Tobie paniczu.

Pieluszkami skrpowany nieba dziedzicu,

Nieci Ci bdzie wieczna chwaa od kompanii

Caej naszej, Józefowi, take Maryi.

I teraz pasterze i dary i rozmowy i narady i rubaszne

arty i nawet kuaki, sypa si bd jak z rogu obfitoci

i powtarza w wielkiem mnóstwie kold. ycie wdaro si
w ni caym pdem i buja swobodnie w caej swojej po-

wszednioci, która jednak, ozocona Betleemsk nadzwyczajn
jasnoci, nie tylko prozaiczn nie jest, ale wanie w prze-

ciwiestwie nabiera prawdziwego poetycznego uroku: z wy-
jtkiem naturalnie kold zbyt rubasznych lub zbyt nieudolnie

napisanych.
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I tak zaraz :

Dnia jednego o pónocy,

Gdym zasn w ciltiej niemocy.

Nie wiem czy na jawie, czy mi si nio,

e l<oo mej wody soce wiecio.

Wic zrywa si ze somy i woa na drugicli. I to ju
nie jaeyliolwiek ludzie oznaczeni ogólnem mianem pasterzy,

ale indywidua, z których kade ma swoje imi, i jakie jesz-

cze imi! Same Kuby, Maki, Stachy, Bartki, Tomki.

Wszystko to przycupo, nie pi : ale udaje e pi, bo si boi

dziwów. Przecie musieli powstawa, bo „ich potrochu wzi
za czupryn, by poszli przywita Boga dziecin".

Jeden bowiem, Maciej, wie dobrze co si dzieje, pa-

trza i nie ulk si jasnoci, i anio mu powiedzia:

Nie bój si, nie bój si Maku pastuszku

Jeste ty, jestem ja, u Boga suk.

Co za liczny sposób uspokojenia i dodania odwagi

Makowi, kiedy ten anio przedstawia mu si jako kolega,

jako jemu równy u Boga suka. A ile w tem ycia i ru-

chu, jak wystpuje wyranie i ten Kazimierz, co ze strachu

na somie dyszy, i ten mówicy, co go „potrochu wzi za

czupryn"; monaby przypuszcza, e to jakie wspomnienia

i portrety, e poeta myla o jakich sobie i caej wsi zna-

jomych parobkach, kiedy mówi, e Jacek by chudy, a Ma-

ciek musia zosta za drzwiami bo z wielkim brzuchem nie

móg si wcisn do szopy, a Szymek znowu, wiejski ele-

gant, zdaje si, „w taniec stroi min" i „wymuska sobie

czupryn". Grali wic co ywo Bogu na chwa, tacowali

drudzy, zdaje si, e ich tam nawet ty Józef musia czem

poczstowa, bo na niczem nie zbywao'' — i tak im tam

byo dobrze, e
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Z szopy nam si i nie chciao,

Alemy ustpi wprdce musieli,

Gdymy trzech monarchów jadc ujrzeli.

A to zakoczenie, czy take nie z ycia wzite i z na-

tury malowane?

„Hej w dzie Narodzenia Syna jedynego" bardzo do

poprzedniej podobna, tylko jeszcze poufalsza, bo tu i osoby

z Przenajwitszej Eodziuy mieszaj si do romowy, a mó-

wi tym samym tonem, co pasterze. Bo kiedy Kuba, który

nie mia co da i za ca ofiar chcia piewa, to „doby

tak wdzicznego gosu baraniego, a si stary Józef prze-

straszy od niego" i ju chcia ucieka, ledwo go wstrzymali.

Ale prosi:

nie piewaj tak piknie,

Bo si twego gosu Dziecitko przelknie.

Nie zawsze Józef taki grzeczny, czasem gderze, czasem

grozi, czasem bierze si nawet do kija. Czciej wprawdzie

jest askaw i w dobrym humorze: par razy nawet, ale to

kiedy i o nim pasterze nie zapomnieli „i dla Józefa starego

wzi wina dobrego, by si dziadu napi", to si dziwnie

rozochoci, i gdy wszyscy zaczli tacowa, a Jdrzej nie

mia pary; „tacowa z nim Józef stary". Innym razem tak

zagrali skoczno, „e a Józef stary, nie moe si wstrzyma,

skacze bez miary". „I dzieci si cieszy i mieje Panienka",

a wtedy Józef, kiedy Dzieci ju pice, wyprasza goci
z szo{)y, ale po przyjacielsku: „Za wasz tak szczodrot"

mówi „i za t mi ochot — Bóg wam zapa".

Przecie odchodzi nie chc, wymawiaj si, jak który

moe:

Jake ci odejdziem pociecho nasza,

W tak okropne mrozy idc do asa,
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Nie wyeniesz nas ztd Panie

Mie nam z Tob mieszkanie — w tej szopie.

Ale co zanadto, to niezdrowo, i Józef nie pozwala na

zbyt dug i huczn ochot

Mówi Józef stary : Ju dosy tego

!

Idcie pastuszliowie do byda swego,

Juecie si naskal^ali,

Mniecie gow sturbowali.

Take Maryi.

Próbuj si z nim targowa, prosz go bardzo adnie:

Józefie staruszku, ojcze kochany,

Jake mamy odej Pana nad Pany,

My si radzi doczekali.

emy Boga ogldali. .

.

Ale Józefowi naprzykrzyo si widocznie i myli co
zego, bo w kocu kapituluj:

Starego Józefa rady suchajmy,

Bo laski pod obem maca.

Kto wie czy nie na nas bracia,

W nogi zawczasu!

Rzecz godna uwagi i dowód bardzo delikatnego uczucia

i jakiego instynktowego ale szlachetnego taktu, z Matk
Bosk nie pozwalaj sobie nigdy takich konfidencyj ; ani ona

nigdy nie odezwie si w koldzie tonem choby najmniej

rubasznym. wity Józef, to co innego, to czowiek lepszy

od innych, ale podobny do innych, mona z nim by za

panie bracie. Ale Matka Boska, to co wyszego, w niej ju
ziemia si koczy i przechodzi w niebo, i ani z ni wypada,
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ani ona tak poufale mówi nie moe; i w szopie, cho si cza-

sem umiechnie albo odezwie, jest zawsze jak na otarzu,

a czowiek przed ni na kolanach.

Czasem ona zostaje sama i po tych hucznych powita-

niach usypia dziecko. Kolda lubi wyobraa sobie t chwil

snu dziecitka Jezus, a Najwitszej Pannie kadzie czasem

w usta piosneczki wcale adne:

Lulaje Jezuniu moja pereko.

Lulaje Jezuniu, mój anioeczku.

Lulaj najwdziczniejszy wiata kwiateczku,

Lulaje przyjemna oczom gwiazdeczko,

Lulaj naj liczniej sze wiata soneczko.

Macierzyska pieszczota zawsze nad malem dzieckiem

tak si rozczula, i daje mu nazwy najczulsze, widzi w niem

najwdziczniejszy kwiatek i najjaniejsz na wiecie gwia-

zdeczk.

III.

W miar jak fantazya ludowych poetów oswaja si

z Narodzeniem, ronie poufao, mno si jej oznaki. Dary,

zrazu z lekka tylko wspominane, wystpuj liczniej i ozna-

czaj si z wiksz precyzy: aktorowie (pasterze) mówi
coraz wicej i coraz mielej, i coraz wicej o tern, co ich

samych obchodzi. Kiedy w jednej koldzie jeden zaniós na

ofiar barana a drugi gra na multankach, inne koldy wi-

dzc, e si to udao, jak eby zazdrociy zrobionego efektu,

rozwodz si nad tem szeroko i szczegóowo i wyprowadzaj

na scen wielk ilo pasterzy, z których kady co z sob
zabiera: „Stach masa garnuszek, Kuba worek gruszek",

trzeci jabka, C7Avarty kury lub kapony, jaja, prosi, mk,
krupy, mleko, mietan, chleb, ser, orzechy — adny motyw

zaczyna powtarza si za czsto i powszednieje. Tak samo

ma si rzecz i z muzycznemi instrumentami: wszystkie, jakie
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koldziarz zna lub o jakich z nazwiska sysza, jeeli by
ksidzem lub organist, czowiekiem bywaym, skadaj si
w orkiestr, która przecie mniej robi efektu, ni jedne wiej-

skie skrzypce lub basy. Pasterz kiedy na takici wygrywa,

wyglda po swojemu, a kiedy mu ka gra na wiolach,

obojach, fletach, waltorniach i t. p., których si na wsi nigdy

nie widzi i nie syszy, wyglda pretensyonalnie i nie praw-

dziwie. Czuje si, e to ju wymys jakiej uczonej mdrej
gowy, która si na co adnego albo zabawnego sadzia.

Tak samo i liczba tych pasterzy i ich imiona, kilku Maków
lub Bartków, kiedy si razem zbieraj i do Betleem, kiedy

kióry z nich spadnie z budy i potuczony zostaje w tyle za

drugimi, kiedy si dziwi Dziecitku lub ciekawie rozpytuj

Józefa, maj niezaprzeczony wdzik naiwnoci. Ale ju Boi-

leau powiedzia, e wdzik naiwny ginie, kiedy si czsto

powtarza, a to w koldach tak samo jak w dowcipach; i te

z nich, w których figuruje pasterzy wielu i wiele imiona

wygldaj tak, jak eby byy ukrady szczliw myl pier-

wotn, jak eby j chciay byy naladujc zbogaci, a na-

prawd spowszedniy tylko i zepsuy. Rzecz to zwyczajna,

która si zdarza nie samym tylko wiejskim koldowym na-

ladowcom. Nie idzie zatem, eby w tych koldach ju sztu-

czniej szych, ju robionych z umysu, na urzd, nie byo
wdziku, albo humoru, albo zabawnych wybryków poufaoci.

„Hola hola pasterze z pola", jest takich niby naiwnych

szczegóów za wiele, ale s obok nich i pomysy adne, albo

charakterystyczne. Naprzykad to ofiarowanie jaj, kurczt,

masa i tym podobnych skromnych wiejskich darów:

Prosimy Ci Paniczu, nieba, ziemi dziedzicu.

Na te dary nasz Panie, na jakie chopów stanie

Przyjmije je koniecznie, bo Ci kochamy wiecznie.

Zwrotka powtarzajca si po kadej strofie jest nie-

smaczna, ale dwie ostatnie strofy, w których pasterze e-
gnaj si i odchodz — wcale adne, zwaszcza ostatnia,
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w której prdko wynosz si z szopy w strachu, eby ich

nie poturbowaha czehid najedajcych Trzech Królów.

Czasem kolda tak si spoufali i omieli, e staje si
zupenie rubaszn. Co tam dla formy wspomni o Betleem

i o dziecitku Jezus, a naprawd artuje i to czasem do
grubym artem, czy z pasterzy, czy z yda karczmarza

;
go-

towa nawet o samych anioach mówi bez nalenego respe-

ktu. Tak na przykad: ^Oj widziae ty Banku co za dziwo

byo", zaczyna jak wiele innych od tego, e Banek zlk
si jasnoci i ze strachu spad z budy, tylko mielej od innych

opowiada, co sobie Banek stuk, a potem puszcza wodze hu-

morowi, który (przez kogokolwiek kolda moga by pisan)

przypomina nieze wiejskie arty, na przykad, kiedy paste-

rze pytaj o drog do Betleem, a jeden najmdrszy, drwic
z nich, takie im przepisuje Itinerarlum : „Ot trzeba i do

Wieliczki, potem do Piczowa a nakoniec przez Pokucie do

Nazaretu, a ztamtd ju tylko pó mili". — Albo kiedy a-
uje anioów, e cienko piefvaj, bo im wyscho w gardle,

nie mieli go czem odwily.
Osobliwsza pod wzgldem i rubasznej poufaoci i po-

mysu jest kolda: „Pasy si owce pod borem". Owce id
skary si na wilka, e je przeladuje, i na pasterzy, e
ich pilnuj niedbale. Jest w tem jakie podobiestwo z bajk
i z legendami w. Franciszka z Assyu, w których peno jest

zwierzt mówicych poufale i pobonie, a jest widocznie i alle-

gorya take: ten wilk, to oczywicie czowiek jaki, zy pan

na przykad, który owce uciska; niedbali pasterze, kto wie,

czy nie ksia, którzy ich broni nie umieli. Wreszcie odbywa
si ciekawy sd, w którym owce dostaj zupen satysfakcy,

a wilk srog kar i surowe upomnienie:

Kaza Pan wilka zawoa,
Pasterzom spraw obwoa.
Zbiego si co ywo patrze na to dziwo

Do szopki.

St. Tarnowski. Studya do hist. liter, polsk. 3
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Idzie wilk z paczem do Pana,

Niosc na sobie barana,

Prosi o pokut, Pan mu te... w skór

Da kaza.

Pooyli go na gnoju,

Bili potnie do znoju,

Owce pomagay, kijów dodaway

Pasterzom.

A si go Pan sam uali,

Owieczkom tego nie cliwali.

Ze bez kompasyi krzywdy si swej mciy
Nad wilkiem.

Ide ty wilku do jamy,

Pamitaj za co karany,

Nie rusz mi owieczek ani jagniteczek

Kocianych.

Ale nie na tem koniec. Ukarany wilk chce przynajmniej

mie t pociech, eby nie by sani jeden, i swoich braci

wilków namawia^ eby poszli do Betleem, gdzie im spra-

wiono tak sam ani.
Czy to nie autor koldy marzy o tem, eby wilki gdzie

s tylko, dostay kar za przeladowanie owiec? Do, e
wilki zbite rzucaj si na sprawc swego nieszczcia, a ten

ginc spowiada si ze swoich grzechów i prosi o przeba-

czenie :

Zlecam me sieroty dziatki,

Te wszystkie moje dostatki,

Wyznawam zgrzeszyem, sto owiec zdawiem
I wicej.

Ci mnie to sprawcy uwiedli,

Sami ich z tysic pojedli.

Prosz ci mój Panie, niech te za karanie

mier wezm.



o koldach. 35

Trudno jest opdzi si wraeniu, e to allegorya, a w ta-

kim razie byaby ta kolda ciekawym pomnikiem i wyrazem

naszych dawnych spoecznych stosunków
;
jako taka za by-

aby wielk rzadkoci, i przez to zasugiwaaby na szcze-

góln uwag.
Wilk nie ten jeden raz figuruje w koldzie, cho moe

ten jedyny w sensie, tak prawdopodobnie allegorycznym.

Zwykle jest on prostym wilkiem, który albo porwa barana,

kiedy pasterze byli w szopie, albo ich nastraszy tylko; a kiedy

odpdziwszy go zasnli, budz ich swoim piewem anioowie.

Trzeba mu przyzna, e z caego zwierzcego królestwa, on

najlepiej, naj naturalniej wydaje si i zachowuje w Betleem.

Inne zwierzta, a jest ich tam liczba nie maa, wygldaj
wymuszone, nie swoje, jak eby gwatem tam spdzone. S
takie koldy, w których zwierz i ptactwo wszelkiego rodzaju

zlatuje si do stajenki i kady swoim gosem Boga chwali.

Dopóki tego mao, to wcale zdaje si adne, na przykad:

Wróbel ptaszek nieboraczek

Uzibszy, piewa jak aczek:

Dziw dziw dziw dziw dziw nad dziwy,

Narodzi si Bóg prawdziwy.

A wierszcz znowu z swoim synem

Tak wiergocze za kominem

:

Cierp cierp cierp cierp miy Panie,

Póki ten mróz nie ustanie i t, d.

Ate kiedy od ora dzierlatki, od sonia do myszy, kade
po kolei co mówi i robi, kolda wtedy staje si bez miary

dug a co wicej niesmaczn. Te za wyliczania rónych
gosów zwierzcych, to silenie si na harmoni niby nala-

downicz, te koncepta niby zabawne, pozwalaj si domy-
la, e kolda pochodzi z czasów zepsutego smaku, czu j
pierwsz poow XVIII. w. Taka jest na przykad : „W dzie
Boego narodzenia rado wszystkiego stworzenia". adniej

-

3*
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sza moe od niej druga, która w3'obraa sobie, jak wskutku

odkupienia cala natura si podnosi, doskonali i wraca do raj-

skiej zgody i bogoci, „lwami drzewo wo, niedwiedziami

orz, zajc z chartem siedz, z jednej misy jedz" i t. d.

S nawet takie, które musz chyba by przerobione z jakiej

mniej lub wicej dowcipnej gadki, na przykad jedna, która

w dwóch pierwszych wierszach opowiada, e narodzi si Zba-

wiciel, a zaraz po tym wstpie widocznie przyatanym do

rzeczy zupenie innej, dodaje, e „enio si z dawnych lat

ptactwa bardzo wiele" i opisuje, kto si z kim enia kto

lub dawa, kto mia jaki urzd przy weselu, a w kocu jak

po uczcie wszyscy si pobili.

A jak rónego rodzaju zwierzta tak i narody wszyst-

kie ludzkie przesuwaj si w koldzie, W XVIII wieku za-

pewne i przez jakiego troch uczonego czowieka, który

o rónych jzykach wiedzia i z kadego cho po par sów
poapa, napisan by musiaa bardzo znana kolda, w któ-

rej wszystko a do cyganów i ydów musi przyj z poko-

nem do Betleem. Nie jest ona bez humoru i charakteryzuje

do trafnie usposobienie obcych narodów, jak je dawniej

Polak zna lub sobie wyobraa. W swojej wersy i najzupe-

niejszej zaczyna ona od Polaków ze wszystkich stron Rzpltej :

Góral idzie z suszonemi liwkami. Krakowiak brzka kóe-

czkami. lzak pdzi wieprze, Skalmierzacy maj guzy na

bach „zna po jarmarku" — i tak dalej róni inni, a do Li-

twina, który dostaje przytyka za hocu-inc (wida zawsze miali

si koroniarze z bowiny), i Rusina. Dziwnie trafn wydaje

si dzi strofa o Podlasiu, wymiewa ona ten pó ruski akcent

i sposób mówienia:

Podlasianin niesie gsk, siana wizk,

Taki dla Jezusa, które;,'o ma dusza

Z caego serca miuje.

Taki zatem nie auje
Da jemu tego.
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Podlasianin usprawiedliwi saw, jalc mu robi kolda

:

dowiód, e „z caego serca miuje" i e „da nie auje"
wszystlciego co ma — a do ycia!

Wgrzyn iusy z olejkami, Holender i Angielczyk, moe
gdzie w Gdasku dojrzany, Woch w podrygacti i w pod-

skokach, Francuz, który przyszed cho go nie proszono,

wszystko to sylwetki, z których moemy si domyla, jak

naszym ojcom przedstawia si narodowy typ kadego z nich.

A Hiszpan, który w niebo dmucha „i pyta, czy w Madrycie

narodzone dzieci", bo oczywicie jemu przystao tylko urodzi

si w Kastylii i jej ubliy bardzo jeeli przypadkiem urodzi

si gdzie indziej, nie jest nawet bez pewnej soli attyckiej.

Jest jedna makaroniczna, pó po polsku, pó po acinie,

tak niesmaczna, e monaby j bez wahania przysdzi do

pierwszej poowy XVHI w. a za autora naznaczy jej ja-

kiego literata, który z i n f i m y, p a r w y lub gramatyki
poszed na organist lu) klech. Ale kiedy Kochanowski

móg napisa Carmen Macaronicum, to któ wie, moe i ta

kolda ma jakie pochodzenie sawniejsze. Dowcipu ani hu-

moru nie ma wcale. Niema ich wiele, ale ma jakie zacicie

miae i jaki efekt komiczny, inna kolda, któr posdzibym
take o pochodzenie z XVHI w., to ta, która opowiada cud w Ka-

nie Galilejskiej, a piewa si zwykle w dzie w. Jana przy

wiceniu wina. Ona tak sobie te gody wyobraa, e bez maa
powiedziaaby jak Mickiewicz: „I ja tam z gomi byem:"

Wesele zacne bardzo sprawiono,

Pana Jezusa na nie proszono,

Z wielkim dostatkiem potrawy nosz,

Wszystkiego dosy maj, tylko wina czekaj.

Potem ten pomys godny czasów saskich, e

Prawdziwego Boga poznali.

Gdy zamiast wody wino czerpali
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i wreszcie ochota, jak cala kompania bierze si do tego wina:

Najwitsza Panna gdy skosztowaa,

Z penego sobie nala kazaa.

Najwitsza Panna, co sobie z penego nala kae i za-

powiada, e dzi bdzie pia, przypomina baby z koniedyi

Anczyca. To jest to miejsce jedyne w koldach, w którem

ona wyglda rubasznie.

Apostoowie take nie wylewaj za konierz:

Piotr z apostoy, stojc przy dzbanie.

Woa na Jana: Pij do mnie Janie!

Pi Szymon garcem do Mateusza,

Filip konewk do Tadeusza.

Najzabawniejsze za wspomnienie i poaowanie tycli

co wtedy jeszcze apostoami nie byli:

Pawle z Maciejem wam oskomiiia,

ecie nie pili takiego wina,

i ostatnia strofa, proba pó pobona, pó hulaszcza i humo-

rystyczna, w której królestwo niebieskie miesza si z ziem-

skiemi przyjemnociami.

Przez narodzenie twojego syna

Ka nam I^anienko nalewa wina.

Niepodobna jest wymienia wszystkicli
;

przecie do

charakterystycznych naley jedna o trzech królach, któryci

przyjazd do Betleem odbywa si ze wszystkiemi strzaami

i fajerwerkami, jakie autor móg widzie przy wjedzie ja-

kich wielkich figur, a moe i samego króla do jakiego miasta.
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Osobny wdzik naiwnoci miewaj te koldy, które b-
d|c najczciej parafraz w „obie ley" i zapytawszy „czem

z bydlty nic z panity" i t. d., ucz potem Pana Jezusa,

e byby lepiej zrobi, gdyby si by urodzi gdzie indziej,

gdzie i serca lepsze i wiksze dostatki. Na Kaszubach na

przykad, gdzie byliby mu zaraz dali i czapk z barankiem

i bekiesz z ptlicami i je co tjlko dusza zapragnie. Tak
samo w innej zarczaj Kurpie, e „u nich w Ostrockiem

na puszczy w starostwie nie byby si rodzi w takowem

ubóstwie", byby mia wszystkiego dosy, bo cho im polo-

wa nie daj i nawet strzelby stra lena zabiera, to na sida

byliby przecie potratili owi dla niego zwierzyn. Zabawne
jest to pi*zeniesienie swoich wyobrae i obyczajów w od-

lege wieki i kraje, miy jest widok tego wieniaka, jak z pe-

wn dum popisuje si swoim dostatkiem, a sympatyczny

jest ten popd -uczucia, to dobre serce, które oddaoby Bogu
co ma najlepszego i co ma za uajlepsze.

Trzeba jeszcze wspomnie dla sprawiedliwoci o kol-

dach niesmacznych, sztucznie naiwnych albo grubo rubasznych.

W tym pierwszym rodzaju prym trzymaj moe koldy, uka-
dane dla zakonnic i przez nie piewane. Raz taka pobona
dusza jest owieczk cigan przez wilka i chroni si od niego

do Betleemskiej stajni : kiedy indziej jest woem i osem, i to

woem leniwym, który ora nie chce; albo znowu mówi, e
jest kuchark Jezusow i gotuje mu:

Serce czyste i skruszone,

Ogniem mioci pieczone,

Do niego soporek,

Cierpliwoci worek.

Na wety milczenie,

Woli utrapienie

i wszystko to nosi pitno swego czasu i o tyle ma warto,
e przypomina „pistolety do zabicia grzechu" i tym podobne
koncepta.
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Inne znowu naduywaj bd naiwnoci, bd tej po-

ufaoci, z któr koldzie jest bardzo adnie, albo znowu o tyle

wicej maj powtarzajcych si zwrotek i wykrzykników j»k

treci, e po kilku strofach musz znudzi. Jedna na prey-

kad ma strofy trzy wierszowe, a kady pierwszy wiersz jest

zawsze ten sam: drugi za prawie taki sam „O Józefie" —
„Czego chcecie". „Powiedzcie nam, gdzie si Chrystus narodzi".

Potem „powiedzcie nam, kto go powija, kto go koysa, kto mu
piewa, kto go odwiedza", i tak dalej bez koca. Albo inna

znowu ma strofy dwuwierszowe, których kady pierwszy za-

czyna si a kady drugi koczy si na: Hej, Hej, Hej! ta

za straszna monotonia, jaka z tego powstaje, urozmaicona

jest nieszczliwie mnóstwem imion pasterzy, z których kady
gra na innym instrumencie

:

Sobek sobie w kobz skrobie,

Wojtek ryczy lui basicy,

Filip plecie na kornecie

Ja wybornie na waldbornie,

i takich kilkadziesit, i nic wicej. Caa mdro i sztuka

w tern, eby dobra (nieszczególnie do tego) rymy do wszyst-

kich na wiecie instrumentów. Wszystko to s kopie robione

gupio, w tem bdnem mniemaniu, e jak si wicej nasadzi

tego co si u drugich raz podobao, zrobi si kold tyle

razy pikniejsz, ile razy wicej jest imion ludzi i nazwisk

instrumentów. I kiedy chcc by zabawnym, autor koldy

opowiada, e jeden zapa mendel kotów i cignc je za ogony

gra jak na fagotach, drugi zamiast strun nacign kiebasy

na basetl, albo e z wielkiej uciechy w tacach i piewach

w szopie zagcio si powietrze tak, e trudno ju byo wy-

trzyma, wtedy cay wrodzony wdzik koldy ])rzepada, nie

ma ju ani prostoty ani poufaoci, ani tej zwykle tak szcz-

liwej i miej n)iary w jednej i drugiej, jest tylko sadzenie

si na koncept, który zabawnym by chce a nie umie, jest

wy lodzenie si rodzaju.
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lY

Przejdmy do kold dyalogowych. Zaród dyalogu jest

w bardzo wielu: w najpobooiejszych nawet trafia si prawie

zawsze jaka rozmowa, anioów z pasterzami, tych midzy
sob, albo odkupionego czowieka z Odkupicielem. W opo-

wiadajcych tern bardziej. Ale z tego zarodu rozwin si

w niektórych dyalog zupeny, formalny, czasem pobonie

idylliczny, czasem humorystyczny, a nawet i cae sceny.

„Hej pasterze! pasterze! powiedzcie jeno szczerze, kdycie
dzi chodzili?" pytaj pasterki: a kada strofa jest na prze-

mian pytaniem i odpowiedzi. Pasterki chc wiedzie, gdzie

dziecitko narodzone, w czem ley, kto mu suy, kto i jak

do snu mu piewa, pasterze opowiadaj co widzieli. Nie jest

to bez wdziku, ale ten charakter Pasterek, którego poe-

zya ludowa nigdy, o ile wiem, dziewcztom nie daje, wpro-

wadza na podejrzenie, e to sztuczna robota kogo, co sy-

sza o aciskich i francuskich a ju co najmniej o polskich

idyllach. Dlatego bez porównania adniejszy, bo wprost z y-
cia wzity i z szczeliwem uchwyceniem prawdy uoony jest

pewien dyalog midzy chopem a ydem. Niema w tera

dowcipu moe, ale jest jaki prosty humor, który przypomina

niektóre rozmowy w Apophtegmatach Reja, i jaki realizm

w tonie i stylu obudwóch, taki, e zdaje si, jak etjy si
syszao jakie echo z karczmy lub z jarmarku. Chop za-

czepia yda z lekcewaeniem, z góry i despotycznie, a ostatni

argument tej teologicznej dysputy jest. kij ; yd bystrzejszy,

sprytniejszy, ironiczny, wykrca si, jak moe, a kija sie

boi. Wcale nawet jest komiczny, kiedy na argument chopa,

e Messyasz musi by prawdziwy, skoro a królowie ze

wschodu przyjechali do niego i przywieli dary, odpowiada, e
to kadzido i t mirr u niego w kramie po drodze kupowali.
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Dyalog ten atoli rozwija si niekiedy i staje prawie

nie sztuk, bo nie majc adnej akcyi tern by nie moe,
ale scen, która daaby si gra na teatrze. Mno si akto-

rowie, urozmaica si dyalog. Czasem jedna osoba zostaje na

scenie i prawi monolog, czasem rzecz si oywia i osób kil-

kanacie wbiega w wielkiera poruszeniu; czsto, zawsze na-

wet miesza si piew, i to nabony. Niezaprzeczenie jest

w takich koldach jaki zaród i jaki instynkt kompozycyi

dramatycznej, kiedy wszyscy pasterze pi, a jeden tylko

pilnuje byda i piewa sobie jak codzie; efekt tych zdarze
nadzwyczajnych, które zaraz nastpi, bdzie daleko wikszy,
jeeli one spadn niespodzianie wród caej powszednioci

zwyczajnego ycia. Kiedy pasterz piewa, uderza go jasno
jaka nigdy niewidziana:

Jakie wojsko z nieba leci

Zdaje mi si, e piewaj
Ogniem ziemie zapalaj.

Chór przelatujcych anioów piewa po trzy razy : Glo-

ria 1)1 Excelsis.

Maciek przelkniony budzi Stacha : maa scena komiczna,

Stach nie chce wstawa, artuje z Maka e si boi albo

sobie przywiduje ; wreszcie porwa si i zobaczy jasno. —
Zapewne to jaka za wróba.

Oj prawda. Ju widz, ale to nie arty.

Mój Maku, mój liczny, có wlec poczynlwa.

I znowu zmienia si scena, budz innych:

A czegó wrzeszczyta, có si zego stao?

Pewnie nasz trzod nieszczcie spotkao.

Ale kiedy jeszcze raz wszystkim dao si sysze aniel-

skie Gloria, nie mona ju przeczy ani wtpi, e si dzieje
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co wielkiego, ale co? Moe Bartosz wytómaczy, bo on naj-

mdrzejszy, i czyta sic uczy i lata ma stare.

Zaczyna si gówna scena, bo dotd byo tylko przy-

gotowanie. Anio wraca, obwieszcza Narodzenie i kae i
do Betleem. Gdy znikn, nowa narada, pasterze nie bardzo

rozumiej, czego od nich chcia.

WAEK

:

Ju ja wcale pierwszy nie pojmuj tego,

Ka i do Retleem, a ja nie wiem czego.

Wic znowu stary Bartosz musi tómaczy, jak Adam
zgrzeszy, z czego przyszo, e Syn Boy musia narodzi

si i umrze, eby czowieka odkupi.

1 potem dopiero wybieraj si do Betleem ze swemi

podarunkami, tylko niewierny Waek protestuje

:

Tak te — wszyscy pójd, a kto dojrzy trzody?

A z tego wszystkiego taki bdzie skutek,

Wilcy zjedz trzod, nam zostawi smutek.

Id przecie wszyscy, piewajc po drodze koldy,

a, gdy przyszli i Bartosz ich porzdnie uszykowa w szopie,

klkaj i piewaj drug, bardzo adn:

Ach ubogi obie, có ja widz w tobie I

Droszy widok, ui ma niebo, w malekiej osobie,

a w kocu przypomina im Bartosz, e czas ju do trzody

powraca. Niezaprzeczenie jest w tem jaki cig, jaki zwi-
zek; jest na przemian pierwiastek komiczny i wzniolejszy

liryczn3^ Kiedy si czyta, e dramat grecki wyszed z na-

bonych liturgicznych pieni i przedstawie, e dramat no-

woczesny powsta z podobnych pocztków, nasuwa si py-

tanie, czy taki dyalog jak te, nie jest do owych pocztków
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dramatu podobnym: czy ten zaród tragedyi greckiej, który

mia jedzi na wózku Thespisa, nie by tak pierwotnym

w formie, tak niezrcznym a naiwnym w przedstawieniu,

tak religijnym w treci, jak te rozmowy Maka ze Stachem

:

czy ten pierwiastek, który z czasem wyrobi si na wspa-

niae chóry Sofoklesa, nie by w pocztkach jakim piewem
tak prostym jak koldy tych pasterzy? czy ten rozumny

i rozwany Bartosz nie mia u Thespisa jakich figur sobie

pokrewnych, które z czasem zamieniy si w mdro i po-

wag chóru. Kto wie czy te pocztki wielkich rzeczy nie

byy tak skromne jak nasza pastoraka ; kto wie czy w niej

nie byo jakiego ziarna dramatu, które przyguszone zasie-

wem obcym rozwin si nie zdoa. Jak w szopce mona
rozpozna wyrane lady dawnych misteryów, tak w tych

idylHczno pobonych dyaogach wolno si domyla podobie-

stwa z temi religijno obrzdowemi przedstawieniami, które

miay by pocztkiem dramatu.

Jest inny dyalog — i do tego tak podobny, e musi

chyba by jego kopi, ale daleko mniej adny. Naprzód

musia by napisany nie przez prawdziwie ludowego poet,

ale przez kogo co si w takiego bawi w czasie, kiedy lud

wszed w mod, zatem niedawno. Dowód nie mylny, e pi-

sana jest ze wszystkiemi bdami ludowej gramatyki, a na-

wet wymowy ; to skrupulatne zachowywanie wszystkich .v za-

miast sz, c zamiast cz i z zamiast i, budzi podejrzenia.

Potem niema tego szczliwego instynktu, który tam stwo-

rzy jak budow do regularn i wywoywa pewne efekta

sceniczne, nie ma tego wstpu, który tam podnosi wraenie

nastpnej sceny ; tu rzecz zaczyna si od obudzenia pasterzy

przez tego, który nie spa. Nauka Bartosza dokadniejsza,

dusza, chce by poprawn edycy tamtej, a jest tylko do
niezgrabn jej parafraz. Wybieranie si w drog i wylicza-

nie rónych pasterskich podarunków trwa za dugo, staje si

monotonnem i cikiem.
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Jest jedna jeszcze, któr ksidz Mioduszewski w swoim

zbiorze nazywa „Pastorak Góralsk", a dodaje, e bywa
nawet grana przez chopców chodzcych z szopk. Ta rónic
si znacznie od najpowszechniejszego typu szopek, trzyma

niejako rodek pomidzy kold a takiem scenicznem przed-

stawieniem (przez ywe osoby lub lalki). Zaczyna j prolog

do nudny, pedantyczny, napisany stylem cikim przez

jakiego nauczyciela lub ksidza, a przypominajcym wiek

XVIII — mogaby napisa go Drubacka, i mogaby jeszcze

nim si chwali.

Kiedy si kortyna podnosi, góral jeden, Kuba, pdzi
swój statek na pasz i przypiewuje im jakiego krako-

wiaczka; od podobnych piewów zaczynaj si nieraz sielanki

Szymonowicza

:

Hej bydeeczko w pole, hej owieczki moje,

Pacie mi si, pacie, a w kupie oboje.

piewem zwabieni przychodz dwaj drudzy górale, Ma-

cibrzuch i Furgo, i zaczyna si scena ciekawa, idylla

z pewnem dem satyry i to do ostrem, a do tej sa-

tyry godzi w dwa cele, w chopa próniaka posibrzucha

a gupiego, i w pana, a zwaszcza ekonoma. W humorze za,

w sposobie mówienia, w komicznoci tej figury jest jakie

podobiestwo z nlektórj^mi bohaterami ludowych komedyj

Anczyca. Cnrricnhijn vitae, które Macibrzuch z tak chlub
opowiada, przypomina dzieje modoci pani Koguciny, jak

suya za pann do wi.

Ojciec z dziada, ja z ojca, jest zawsze pastucha.

Matka kozy pasaa, a z ni siostra gucha:

Bywaem te u ludzi, nie w domum si chowa
I z kuclitami dworskimi za pan brat obcowa.

Dworscy mnie te lubili, em grywa na lirze,

To mi czsto dawali obliza talerze.
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KUIJA :

Nie tlaimo sio, jak widz, gba wykrzywia:

Tewnie temu, z dworskicli ksków jada sia.

A gdy zgnie fiaczyska kucharze pukali,

Ty rozumia, e wina, malmazyi dali.

A có dopiero mówi, jak ci szanowano

:

Gdy pan kaza rozcign, nizko si kaniano.

Nie mona zaprzeczy, eby w tern nie byo pewnego

humoru i pewnej dosadnej ironii.

Potem nowa scena, przybywa nowy aktor Cedzimlek,

sfrasowany po baranie, który mu sie gdzie zapodzia, a e
na frasunek dobry trunek, dobywa który flaszki z gorzak,

Intermezzo komiczne, figiel, pustota, która wiejsk pitblicz-

no musi bardzo mieszy. Flaszka jest oplatana, tak, e
nie wida, i w niej wódki nie ma. Ten co j nosi, zapa
pierwszego pasterza, który znowu nie chcc sie przyzna

i by samemu wystrychnitym na dudka, nic nie mówi i po-

daje flaszk drugiemu, a tak z rki do rki obesza i oszu-

kaa wszystkich.

Wród tego anioowie zaczynaj Gloria. Wielki prze-

strach, wszyscy górale chc ucieka, jeden tylko waleczny

Furgo podnosi pak do góry, zkd gos syszy i zuchwale

interpelluje anioa. Anio si nie obrazi, ale owszem wszystko

porzdnie wytomaczy

:

FUHGO

:

Hej ! ozwijno si lepiej, powiedz, co potrzeba,

A poco tu zlaz z nieba, powiadaj nam chopie,

A gadaje dokadniej, bo wemiesz tym koem.

ANIO

:

Pastuszkowie postójcie! co powiem, suchajcie:

Do Betleem miasteczka czemprdzej biegajcie.

Znajdziecie tam w obie zoonego Pana i t. d.

Potem wszyscy ze swemi darami id do Betleem.
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Na takich rzeczach mona zobaczy wyrnnie, prawie

si dotkn tego procesu przeobraenia, przez który piew

religijny staje si przedstawieniem scenicznem. A do tego

punktu przejcia doszedszy, nie podobna jest nie wspomnie

o Szopce, która z koldy powstaa, naley do niej treci

i duchem, cho róni si form, a wszdzie po caej Polsce,

po wsiach jak po miastach rozpowszechniona, naley nieza-

przeczenie do literatury ludowej.

Czem ona jest?

Reminiscency dawnych mysteryów, czy ich póniej

-

szera naladowaniem, czy moe w zmienionym jzyku za-

bytkiem ich pierwotnego niewyksztaconego jeszcze pocztku?

Dawniejsza, wspóczesna, czy póniejsza, czy sama daa po-

cztek religijno-dramatycznym przedstawieniom, czy wspó-

czenie przenosia na swój may teatrzyk i przedstawiaa

lalkami to co widziaa granem przez ludzi, czy wreszcie

bya ostatniem echem i ladem, zdrobnieniem mysteryów,

w kadym razie trzebaby by lepym, eby nie widzie po-

krewiestwa midzy Szopk a redniowiecznem mysteryum,

jak je dawne wiadectwa opisuj. Wszake to, wedug
tych wiadectw, miao by cech i waciwoci tych przed-

stawie, e akcya gówna, zawsze powano-religijna, prze-

platan bya lunemi epizodami, które do niej nie nalea}',

a wyobraay jakie sceny i typy wieckie, wspóczesne, po-

toczne i komiczne; wszake naduycie tych ostatnich miao
sprowadzi zakaz tych przedstawie i wyrzucenie ich z ko-

cioa naprzód, a potem i z obyczaju. Wemy teraz plan

Szopki i przypatrzm}' mu si dokadnie: có w nim zoba-

czymy? Oto wielk liczb takich epizodów, takich interme-

dyów komicznych, które zmieniaj si dowolnie i niesko-

czenie i w kadej niemal okolicy bywaj inne ; ale przy nich

jest zawsze i nieodmiennie tre gówna, uoona w jaki
cig i zwizek, z Nowego Testamentu wzita, i prawie zawsze

a mona rzec bez wyjtku zawsze w caej Polsce ta sama.

Dramatem, który si w Szopce odgrywa, jest rze niewinitek,
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jego gównym bohaterem król Herod, jego katastrof i mo-

raln nauk (cho ta tragiczna katastrofa i ten mora uka-

zuj si w formie humorystycznej) jest mier i rozpacz He-

roda. I ta sprawa przeprowadzona jest przez róne stopnie

i zawikania: Herod rozkazuje dowiedzie si o nowonarodzo-

nym Messyaszu, odbiera wiadomo, wydaje rozkaz wymor-

dowania wszystkich chopców do dwóch lat, ona próbuje

go wstrzyma, ubaga, przeczuwa co zgo, tak jak prze-

czuwaa ona Piata. Czasem zdarzy si waryant, dodatek

dramatyzujzy sytuacy, ten mianowicie, e zy król i wa-
snemu synowi przepuszcza nie kae, a matka w rozpaczy

przeklina go i porzuca. Potem dopiero nastpuje zgry-

zota, rozpacz i mier. Zapomnijmy o tem, e to lalki graj

te straszne sceny, zapomnijmy zwaszcza o nieudolnoci, z jak
te wszystkie uczucia s wyraone, zapomnijmy wreszcie

i o tem, e mier kiedy si z Herodem pasuje i kiedy go

cina, e dyabe, kiedy go wlecze za kulisy, e yd, który

schowany gdzie w kcie jest niemym wiadkiem tej sceny,

e to wszystko jest, dowcipne czy nie, ale artobliwe, ko-

miczne — a znajdziemy, e kada z tych scen moga bya
w tym samym porzdku nawet znajdowa si w powanem,

powanie napisanem i pobonie granem mysteryum. Ono byo

dusze zapewne, napisane bardziej po literacku i uczenie,

i oczywicie, cho nie bardzo dobrze, ale musiao by napi-

sane lepiej ; i tre jednak i plan musi by kopi a przy-

najmniej wspomnieniem, dzi ju bezwiednem, jakiego reli-

gijnego dramatu czy dyalogu.

Ci za chopi, ydzi, onierze, szlachcice i t. d., którzy

dzi w naszej Szopce wystpuj, oni c oczywistym zabyt-

kiem komicznych intermedyów, które w plan tych dyalogów

owego czasu wchodzi musiay koniecznie. Wtedy zapewne

inne figury, inne miesznoci rozweselay publiczno, i byy

zapewne wicej rozwinite, musiay mie wicej dramatycz-

nego i komicznego ywiou; ale dzisiejszy yd i góral i ko-

zak i uan jest niew^tpliwie ich potomkiem, tylko bardzo
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zdrobniaym. To te, cho si w Szopce nie czsto (jeeli

kiedy zgohi) zdarzy napotka, czy to to jaki bysk poety-

cznego uczucia, czy wdzik naiwnego wyraenia, wreszcie

wybryk cho cokolwiek zabawny liumoru bodaj najbardziej

rubasznego, cho biedna Szopka nie jest ani bardzo mdra,

ani bardzo zabawna, a w jej czstochowskich wierszach ni-

czego prócz intencyi dopatrze si nie mona, przecie na-

ley si patrze na ni z uszanowaniem i z sympaty i z cie-

kawoci. Taka skromna, taka biedna, taka licha jak jest,

ona przecie swoim nieudolnym a czsto faszywym gosem

uczy i daje pozna czem mogy by, jak mogy wyglda
te poczenia religijnego uczucia z poetyczn wyobrani,

z potrzeb teatralnych widowisk i z komiczn wen, na

które z takiem pobonem przejciem i z tak wieck cie-

kawoci i rozkosz zbiegaa si publiczno XV, XVI
a u nas podobno i XVII wieku. Kiedy Szajnocha opisuje

Kraków XV wieku tak ywo, jak eby go zna, pod wrae-

niem opisu daoby si Bóg wie co za to, eby go takim

cho przez sen zobaczy. Kiedy si spotka lada kawaek
muru, lada zauek uliczny, lada framug lub gzyms, który

zdaje si przypomina czasy Kamierza albo Jadwigi, jak

wtedy wyobrania pdzi i buja, jak z tego drobiazgu wy-

prowadza róne kombinacye i skada sobie obrazy dawnej Pol-

ski. Otó takim okruchem muru czy gzymsu, takim drobiazgiem

odpadym od gmachu przeszoci, ale drobiazgiem, który lad

swego pochodzenia zachowa, jest Szopka: a kto lubi b-
dzc po starych brudnycli a przecie malowniczych ktach
wyobraa sobie tizyognomi miasta przed wiekami, ten su-

chajc Szopki potrafi take wystawi sobie i rusztowanie

i dekoraoye w kociele, i dramat podobny i podobne sceny

komiczne (tylko na wiksz skal) grane przez cechow
lub szkoln modzie, i tum malowniczy, rónobarwny, od

wita ubrany w co ma najlepszego, patrzcy ze zgroz
prawdziw na Heroda, paczcy nad niewinitkami, miejcy
si do ez z przygód i figlów jakiego wojskowego pachoka.

SI. Tiunow^ki. Studya tlo liist. liter. l>olsk. 4
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Ale nie w tern caa warto i cay wdzik Szopki.

Arclieologia jest szanowna, ale mona o niej powiedzie,

jak Gotie o teoryi, e jest szara, a drzewo ycia wie-

cznie zielone. Otó tego drzewa pczki daj si widzie

i zieleniej na tej skromnej gazce. Nie wszystkie Szopki

s równie wietne, ale i najskromniejsza wiejska strzeli cza-

sem jakim samorodnym konceptem, albo jakiem wyraeniem,

w którem znajdzie si co charakterystycznego i ciekawego,

czy myl trafna, czy iumór, czy jaki szczegó z ycia wzity

a typowy. wietniejsze za i cywilizowane Szopki, krakow-

i^kie naprzykad, maj takich zielonych listków wicej, po

których kiedy ludzie poznawa bd t lub ow stron na-

szego ycia. art naprzykad, art stay, tradycyjny, ten,

którym mieje si chop z yda, albo dostatni mieszkaniec

równin z górala, któremu si tylko owies rodzi, i to jest co
cho mae; a znajdzie si wicej.

Co znaczy naprzykad uan z chorgiewk albo krakus

z kos, kiedy wychodzi i piewa co o broni, która mu ju
na nic, albo o kratach wizienia? Wiersze s bardzo liche,

ale co wyraaj przecie, wspominaj co ; ten uan i ten

krakus, jeeli nie dawniej, to z pewnoci dostali si do

Szopki po roku 1831, s zabytkami ostatniej narodowej

wojny, a tym piewem, który jako taki jest nie wiele wart,

podaj dalej, utrzymuj, przypominaj uczucia i chwile Gro-

chowa lub Racawic. Kiedy w wierszach nie lepszych woale

naiwny krakowiak wychwala swój Rynek i swoje Sukiennice

i swoje wiee, jako na cay wiat sawne z piknoci, kiedy

wspomina, jak tam królowie dawali bale, albo zarcza, e
nie zapomni imienia Kamierza, to trzeba w tem widzie

i szanowa dowód jednej rzeczy, bardzo potrzebnej i wa-

nej i pocieszajcej : oto, e ten, co te liche wiersze skada
i ten, co je piewa, wie co o Kamierzu i o uanie, e
o nich pamita, e o nich myli ! On tych wierszy nie uka-

da i nie piewa dla przypodobania si publicznoci : on po-

wiedzia } piewa to, co wie i myli, a póniej nauczy
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drugich modszych tej samej piewki lichej, której znaczenie

i warto praktyczna nie s tak liche, jak jej pozór.

Szanujmy Szopk, szanujmy zwaszcza kold. Ta sta-

nowi cz najbogatsz, a w kadym razie najbardziej ory-

ginaln naszej poezyi ludowej. Sympatyczna swoj prostot

i naiwnoci, swoim humorem czsto charakterystycznym

i typowym, godna jest uwagi a pena wdziku przez to

zwaszcza, e jest bezwiednym ale niemyluym wyrazem uczu
dobrych, szlachetnych, czasem zupenie wysokich, czasem de-

likatnych ; e natura polska w tem zwierciedle czy wizerunku

odbita pokazuje si dobr i sympatyczn. Jest prócz tego

kolda i ywym pomnikiem dawnych wieków, spucizn
która nas z niemi czy, i jest dzi jeszcze w teraniejszoci,

takiego zwizku i cznoci, jeeli nie rodkiem, to przynaj-

mniej znakiem. Mówi si zawsze na caym wiecie, e je-

dnym z dowodów i znamion narodowej jednoci jest jedna

literatura narodowa. Tylko, e u nas, jak wszdzie zreszt,

róne stopnie owiaty, róny stan umysowoci, wyda w je-

dnym narodzie róne potrzeby i róne literatury. Mickiewicz

yje wród ludzi owieconych tylko, i nawzajem wiejska

piosneczka lub powiastka dla takich jest przedmiotem cieka-

woci, sympatycznego zajcia, ale nie chlebem duchowym,

którymby zawsze y mogli. A wic ta wspólno literatury,

jako znak narodowej jednoci, gdzie jej szuka i czy jest

gdzie w ogólnoci? Otó jest jeden rodzaj w literaturze

wspólny wszystkim czciom Polski i wszystkim jej war-

stwom, ludowy przedewszystkiem, ale we dworze i w mie-

cie tak znany, tak dobrze widziany, tak robicy wraenie,

jak na wsi i w chacie : to jest pie kocielna w ogólnoci

a w tej nadewszystko kolda. Nie ma jednego ucha, któreby

nie witao z radoci i nie suchao ze wzruszeniem jej pro-

stej nuty, kiedy ona si odezwie; nie ma jednego serca, któ-

reby na gos jej nie bio sympatycznie; nie ma jednego

umysu, któryby w niej nie widzia i nie uznawa rzeczy

prawdziwie i zapeni swojej, krwi ze krwi i koci z koci.
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Wasno narodowa niezaprzeczenie, pie i obyczaj razem,

ona jest niezawodnie jednym ze znaków wspólnego pocho-

dzenia, wspólnej natury, wspólnego ducha w narodzie. A kto

wie, czy nie ma jakiego znaku lub symbolu i w tym fakcie,

e z caej literatury ludowej lub pisanej jedyn wasnoci
wspóln caego narodu, jedyn poezy, która si znajduje

wszdzie, do kadego serca trafia i na kady umys wywiera

wraenie, jest pie pobona, kocielna, i ta w szczególnoci,

która przynosi wiatu dobr nowin i obwieszcza „pokój lu-

dziom dobrej woli".

=^^==v-



II.

o „KONFEDERATACH" MICKIEWICZA.

Sl. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk.





Sowo objanienia.

Rzecz o Konfederatach pisana bya w roku 1872, po pierw-

szych przedstawieniach, jako Sprawozdanie teatralne. Obecnie,

kiedy otwarcie nowego teatru, a nastpnie przedstawienie trzech

dorobionych aktów wznowio niejako kwesty fragmentu Mickie-

wicza, zdja mnie ciekawo odczytania tego co przed laty by-

em o nim napisa.

Odczytawszy, przekonaem si (nie bez pewnego pobaa-
nia dla siebie samego), e pod pierwszem wraeniem uniosem
si w podziwieniu do oczywistej px'zesady, skoro stawiaem Kon-

federatów na równi z Wnllenrodeni a pod jakim wzgldem nawet

niby wyej od Pana Tadeunzaf przekonaem si (z przeraeniem
i zawstydzeniem), e piszc nie porównaem nawet przekadu z ory-

ginaem, i nie spostrzegem, e przekad rozwijajc i parafrazu-

jc niejedn myl oryginau, nieraz znacznie od niego odstpuje.

Na swoje usprawiedliwienie to jedno tylko mog powiedzie, e
Sprawozdanie teatralne pisze si szybko, i nie obowizuje do

takiej starannoci i dokadnoci jak rozprawa. A prócz tego

oryginalny tekst francuzki, jeeli si bardzo nie myl, jeszcze

wtedy ogoszonym nie by.
Nie broni te niniejszego Sprawozdania, ani nie bd si

dziwi, jeeli czytelnik uzna je za ze, a choby mieszne.
A przecie zdaje mi si jeszcze dzi, e nie jest ono zu-

penie zmylonem i faszywem. Ocenienie pierwszego aktu, okre-

lenie osób wystpujcych w dramacie, i wreszcie opis tego wra-
enia jakie robi sztuka, a zwaszcza jej akt drugi, odpowiadaj
mojej myli dzi, tak samo jak przed laty dwudziestu z gór.
Uniesienie przeszo ; zostao przekonanie, e fragment jest dowo-
dem ogromnej Mickiewicza siy dramatycznej, e jego niecato
jest wielkiem dla naszej literatury nieszczciem, a jego wrae-
nie na teatr zbyt powane i wielkie. Przesada za, której nie

próbuj si wypiera, ma w sobie jak wieo pierwszego
wraenia: nie chc jednej obcina ani poprawia, eby drugiej

nie zepsu. A e o Konfederatach wogóle pisano dotd bardzo
mao, wic niech te kilka sów zostanie.

Autor.





Przed laty niezbyt wielu, w stuletni rocznic urodzenia

Schillera uroczycie w caych Niemczech obchodzon, wiede-

ski Burg Theater wystawi po raz pierwszy na scenie fragment

Demetriusa. Publiczno czekaa tego widowiska z cieka-

woci gorczkow; patrzaa na nie z przejciem; suchaa
z nateniem i rozrzewnieniem tych jakeby wskrzeszonych

sów swego poety. A czeme jest dla Niemców ten Dy-
mitr, w porównaniu z tern, czem dla nas s Konfederaci!

Choby go nie grano, choby go i nie byo wcale, mniej-

sza dla nich strata, bo mieliby si zawsze czem pocieszy;

maj Mary Stuart, Don Carlosa, Wallensteina tego samego

Schillera. A potem có ich obchodzi Dymitr? co im do tego

carskiego samozwaca albo do polskiego sejmu? tyle tylko

ile w tym fragmencie jest wartoci artystycznej, sztuki. Kon-

federaci inaczej ! Gdybymy byli bogaci jak Niemcy, gdy-

bymy mieli choby jeden dramat Mickiewicza, moglibymy
mniej dba o ten uamek. Ale kiedy on jest jedyn spuci-

zn dramatyczn jak poeta zostawi, to patrzy si na niego

z takiem uczuciem, z jakiem si stoi o jak drog pami-
tk, o jak rodzinn relikwi, któraby zarazem bya caym
naszym majtkiem. A potem, jest w tych Konfederatach co
wicej jeszcze. Jenera rosyjski gubernatorem Krakowa, oj-

cowie i matki w jego przedpokoju z suplikami o uwolnienie

synów, zagroonych Sybirem lub mierci, te pierwsze po-

cztki naszych od stu lat dziejów, ten gorzki przedsmak tego

co póniej stao si naszym chlebem powszednim, to nie dra-

mat, to nie poezya, to historya sama. I kiedy si tak czsto

pytamy jak to wtedy by i wyglda mogo, jak wyglda
ten wiat polski, kiedy po raz pierwszy na swoim gruncie

zetkn si ze wiatem rosyjskim, jak wyglda w kraju nie-
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podlegym Repuin albo Stackelberg, a jak ci nieszczliwi

obywatele kraju wolnego i niepodlegego pod jego drzwiami,

to moemy si zaspokoi, tam si to widzi. I dziwne zrz-

dzenie, e w tym roku wanie '), po stu latach odsoni si

obraz tego co byo przed stu laty. Nam przedstawienie Kon-

federatów robio takie wraenie, jak eby w teatrze zetkn
si by pocztek tej wiekowej epoki z jej kocem: przedzie-

lone tylko lampami stany na przeciw siebie przeszo i te-

raniejszo. Jedna bya na scenie, druga w sali, i patrzyy

na siebie ze strachem i zgroz, jak eby jedna w drugiej

poznawaa siebie, jak eby obie mówiy : jakemy do siebie

strasznie podobne!

To akt pierwszy: a drugi? akt drugi jeszcze bardziej

przejmujcy i jeszcze smutniejszy. Puawski, ksidz Marek,

Francuz ochotnik, kilkudziesiciu ludzi ze strzelbami: to

pierwsze powstanie, z tych samych pierwiastków i z tym

samym charakterem co wszystkie póniejsze. To naprzeciw

Jenera - Gubernatorów i wielkorzdców rosyjskich wielki

idea niepodlegoci: i ten stan przed nami take w caej

swojej wzniosej postaci, a w caem przecie swojem do rze-

czywistoci podobiestwie, jak eby si chcia skary, e po

stu latach jest tylko ideaem, i pyta dla czego po latach stu

jest zawsze tylko ideaem. Boleniejszego, nic nigdy w a-
dnym teatrze nie byo. Antigona egnajca sodkie wiato
soneczne, Orest cigany przez Eumenidy, ona Macbetha

cierajca krwaw plam z rki, Egmont wiedziony na mier
bohatersk, i ten w Hamlecie zgniy wiat, który sam na so-

bie wykonywa sprawiedliwo— niechccy, wszystko to jest

wielkie i przejmujce, rozdzierajce: ale tu u nas nie moe
by tak rozdzierajce jak ten dramat, który si nie na sce-

nie odgrywa, w którym aktorami s wszyscy, a bohaterem

nie czowiek jeden Puawski, Marek, lub ktokolwiek inny,

ale naród i jego sprawa.

O Rok 1872.
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Kiedy, jak ludzie na tym wiecie albo bd szczliwi,

albo spodlej i zapomn, moe wtedy Konfederaci stan si
dla nich dramatem, dzieem sztuki, pamitk, obrazem i pomni-

kiem czasu; i moe wtedy bd na nich patrzali spokojnie

jak my patrzymy na Hamleta albo na Wallensteina. Ale dzi

s one rzeczywistoci tak yw, tak blizk serca, e widoku

i wraenia ich prawie znie nie mona.
Kiedy przed szecioma blizko laty pismo nasze ') miao

ten zaszczyt wielki i niespodziewany — (który niech nam
wolno bdzie z chlub przypomnie) — e w swoim pierw-

szym zeszycie ogaszao nieznany a bardzo pikny przekad

Konfederatów, by ten fragment dla wszystkich podobno, dla

nas jak dla innych, przedmiotem ciekawoci i poszanowania,

ale nie takiego jakiego jest godzien podziwienia. Widzielimy

w nim pikne ustpy tylko : po prostu nie poznalimy si na

jego wartoci. Trzeba byo dopiero przedstawienia, eby si
pokazaa wyranie caa wielko, caa gboko, caa m-
dro dziea: eby genijusz poety objawi si w caym swoim
blasku z tej strony dotd nieznanej. Gienijusz dramatyczny

Mickiewicza? tak jest, i to gienijusz pierwszego rzdu. W czy-

taniu zdaje si, e jest tam tylko pikny liryzm w rodzaju

Schillera: w przedstawieniu odsania si i potga dramaty-

czna taka jak u Schillera, jak u Gothego, taka, e sam Szek-

spir mógby si do niej przyzna. I dzi ju wiemy, jak

wielkiem nieszczciem naszej poezyi jest nieodaowane,
niepowetowane, przeklte zatracenie trzech nastpnych aktów

tragedyi.

Bo szerszego horyzontu, boimy si tego powiedzie, ale

zdaje nam si, e szerszego horyzontu nigdy Mickiewicz

w swojej poezyi nie obj. Co do wzniosoci natchnienia,

mianowicie natchnienia patryotycznego, jest w tych Konfe-

deratach jedno kazanie ks. Marka i jedna jego modlitwa,

') Przegld Polski ogosi Olizarowskiego przekad Konfedera-
tów, w swoim zeszycie z I-go Lipca 1866.
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które z pewnoci mog dotrzyma kroku widzeniu ks. Pio-

tra; a jest tam kilka wierszy o dzieciach mordowanych przez

kozaków, wierszy takich, e nie zbladyby nawet przy samem

„wywoeniu kibitek". Tadeusz jest jednem z arcydzie wiata,

ale Tadeusz jest tylko polski. Zakres Konfederatów jest szer-

szy. W nich jest Polska naprzód, Polska dawna i teraniej-

sza, z ca swoj natur i z ca swoj history, z ca roz-

maitoci swoich typów spoecznych i psychologicznych —
potem jest w nich epoka, jest chwila historyczna oddana

z naj wierniejszem swojem podobiestwem, schyek XVni w.

jaki by w Europie i w Polsce — a dalej jeszcze, jest wi-
cej, bo jest w kilku figurach charakterystyka czterech naro-

dów, tych czterech, które robiy history polsk ostatnich stu

lat, Polaka, Francuza, Moskala i Niemca. A wreszcie nieza-

lenie od wszystkich waciwoci czasu lub plemienia, jest

szeroki, wielki i niezmienny wiat ludzki, wiekuista i po-

wszechna prawda czowieczej natury przejrzana i ukazana

z t intuiCy genijuszu, która ma ten przywilej, e bez trudu,

od niechcenia, przychodz jej myli i sowa, na które zdu-

miony czowiek zamyla si tylko i pyta zkd si bior rze-

czy tak mdre, tak gbokie, tak wielkie.

Gienijusz Mickiewicza, to rzecz nie nowa i nie dziwna:

ale jego gienijusz dramatyczny, ta sztuka eby w kilku ry-

sach zakreli wielk akcy tragiczn i nalece do niej

figury, to jest nowo odkryte, o tem jeszczemy nie wiedzieli.

Tymczasem zawizanie jego dramatu jest tak wspaniae, e
nie powstydziby si go ani Goethe ani Szekspir, a tak na-

turalne, tak proste, tak wolne od effektów i ich szukania,

a w swojej prawie potocznej naturalnoci tak przejmujce,

jak klasyczna prostota staroytnych.

Kilku wsatych szlachciców, kilka kobiet zapakanych,

z probami w rku, burmistrz, na którym dry skóra, bo Gu-

bernator ma naoy kontrybucy na miasto, wszystko to

czeka w przedpokoju Hrabiny ; a ta Hrabina, topólka, „kra-

kowskiego wojewody córka" i... „moskiewskiego Jeneraa
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bella". — W tych kilku slowacb obraz zupeny. Wiele ty-

sicy ludzi czekao tak od tego czasu na posuchanie, od

którego zalea los uwizionego ojca, brata, ma, syna, ma-

jcego i na rozstrzelanie: wiele tysicy matek drao tak

jak ta Starocina, i wiele tysicy ojców tak zaciskao picie

jak ten Starosta, e musi prosi, i kogo, i o co!... Ci biedni

ludzie w tym przedpokoju, jakich oni rónych cierpie s
wyobraeniem, alu, trwogi, upokorzenia zwaszcza gorszego

jak wszystko! czekaj od godzin caych na askawe przyj-

cie kobiety, któr pomiataj w duszy, gotowi rzuci si przed

ni na kolana i caowa jej rce, oni Polacy, w przedpokoju

„Belli" rosyjskiego Jeneraa, pomidzy jej sub, i dla czego!

dla tego e syn lub brat bi si w konfederacyi

!

„Czyby Pan uwierzy

„Ze poczytuj to za wielk zbrodni?

„Có on zawini? za có tu skazywa

„Na rozstrzelanie?...

woa biedna matka, która tego nie moe poj, dziwi si...

przed stu laty, istotnie, musiano si temu dziwi! Ale pod

strachem i upokorzeniem odzywa si co innego jeszcze.

„Przyjdcie do mnie w nocy", mówi jaki stary Litwin bez

rki : „Puaski kawalerzysta tgi, Choisy wyborny piechur,

góry Karpackie blizko Krakowa" — to nitka, z której si
dalszy wtek dramatu wysnuje. To miasto trzymane w kar-

bach postrachem i moc, ono co po cichu myli, ono co
przewiduje, ono czego pragnie: obraz jest zupeny, nie brak

w nim niczego, a scena tylko jedna,- krótka, i same tylko

podrzdne w niej figury.

Co za istota zawia a zajmujca ta Hrabina! i co za

typ swojego czasu, typ damy polskiej, jakich byo wiele

w kocu zeszego wieku, a jakiemi zrobio je wychowanie

zagraniczne i wiatowe, poche otoczenie, i modne filozoficzne

wyobraenia tego czasu. Te damy ówczesnej Warszawy wy-
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rzucone z naturalnej równowagi ycia, zaniedbane przez swo-

ich mów lub z nimi rozwiedzione, nie ze, tylko pozbawione

zmysu moralnego, którego nikt w nich nie wyrobi; szla-

chetne z natury, a z wychowania, z mody, poche i zalotne

;

Polki w gruncie, a przyjmujce hody Moskali przez naóg
towarzyskiego ycia, przez brak zastanowienia, przez to, e
hod jest zawsze hodem a Moskal ujmujcym czowiekiem:

te damy jak eby z grobu powstay i stany przed nami

ywe w postaci tej Hrabiny. Ojciec, przez dum, przez jakie

wyrachowanie domowej polityki, wyda niedoros jeszcze

dziewczyn za jakiego sejmikowego potentata, „dzika, pi-

jaka, e nie powiem wicej". Tak wydano Elbiet Ponia-

towsk za Klemensa Branickiego, Teres Ezewusk za Ra-

dziwia Panie Kochanku, tak tyle innych... A kiedy zraona

do ma moda kobieta rozwioda si, rodzina chciaa t
niesaw domu ukry w klasztorze: i wtedy ona oddaa si
pod opiek kogo mocniejszego jak ojciec i krewni, pod

opiek Jeneraa, a ten Jenera „powaa j, i przywiza si
do jej doli".

Biedna Hrabina! nie jest ona bez wymówki, i kada
prawie z tych które ona reprezentnje, mogaby podobnie przy-

toczy nie jedno na swoj obron.

Ale, dla wiata, biedna kobieta jest „moskiewskiego

Jeneraa bell". Ojciec do niej nie mówi, panie polskie od-

wracaj si od niej, zniosa ju niejeden afront publiczny :
—

tylko, kiedy trzeba kogo wyprosi z wizienia lub od mierci,

wtedy jej przedpokój zapenia si „spóziomkami". Có dzi-

wnego, e biedna kobieta ma al i gorycz do tych, którzy

„zniewaywszyj paszczy si przychodz", e pojona wzgar-

d, gardzi nawzajem tym patryotyzmem, który si popisuje

i walczy nie broni w boju, ale insultowaniem kobiety. A prze-

cie jak grunt jest polski u tej kobiety. Zdaje jej si, e
yje na pustyni; nie moe wstrzyma, bo nie widzi swoich,

nie mówi swoim jzykiem ; od niej wszyscy stroni, a tylko

„polskie zy i proby do niej przychodz". — Z jjikiem obu-
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reniem wybucha na wspomnienie, e kto Moskali nazwa

jej przyjaciómi; jak wobec jeneraa oburza »i w niej godno
polska na wzmiank o królu, któiy jest tylko „waszym pe-

nomocnikiem, waszym parawanem". A kiedy jenera narzeka

na Polaków, którzy i po mierci konspirowa musz, jak

si w niej odzywa polskie uczucie w tej odpowiedzi:

Kady ma prawo kocha sw ojczyzn,

Kady j kocha powinien...

Ta scena z bratem, w której wybucha cay gniew Hra-

biny do rodziny i do ziomków, i caa za nimi tsknota, al
do nich, i al za nimi, a w której brat, Polak, konfederat,

wyprasza uwizionego ks. Marka z rk gubernatora przez

protekcy siostry, to pod pozorem prostej rozmowy, sytuacya

dramatyczna jak rzadko. A przytem w niej take skupiaj

si pocztki dalszej akcyi: stosunek Hrabiny z ojcem, jej

dawna dziecinna mio do Puaskiego, z którym w dalszj^ch

aktach oczywicie spotka si miaa, jej sen, który moe by
przepowiedni kocowej katastrofy dramatu, wszystko to mi-

strzowska ekspozycya. W pierwszej scenie byo ogólne to^

spoeczestwo polskie ze swemi uczuciami i stanem: w tej

zaczyna si rysowa wzajemny stosunek osób do siebie^

i ich charaktery.

Jeeli Hrabina bya skoczonym typem, to nie raniej

jest takim Jenera. I tu podziwia trzeba nietylko twórczy

gieniusz poety, ale i jego wykwintny takt i miar. Jenera

ten to nie potwór wcale; nie jest ani okrutny z upodobania,

ani szczególnie przewrotny, jest przytem cywilizowany i gadki.

Tylko, gruntu moralnego adnego: ani najmniejszego o niem

pojcia. Ten Moskal nie domyla si, *e nie ma prawa by
i rzdzi w Polsce, nie ma pojcia, e to kraj nie jego ani

jego Iraperatorowej : moje i twoje, suszne i nie suszne, to

pojcia, których w jego duszy nigdy nie byo. Imperatorowa

kazaa, wic on ma prawo by w Polsce i rzdzi ni, i roz-
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strzeliwa Polaków, którzy si przeciw tej woli buntuj. On
ich na prawd ma za buntowników. Imperatorowa! to jedyne

prawo, jedyne pojcie moralfie, jakie on ma: jak znowu dla

siebie, ma tylko jedn myl i jedn trosk, nie straci swo-

ich lat suby, nie wpa w nieask. Z uczu i wyobrae
europejskich przej jedno tylko, poszanowanie honoru woj-

skowego. e jest czowiekiem, a nie pionem tylko posuwa-

nym na szachownicy przez rozkaz, i e gboko na dnie ja-

ki prosty zmys ludzki pozosta, dowodzi tylko jedna rzecz:

jenera si oburza na doktora, kiedy ten mu radzi, eby
z kobiety któr kocha, stara si zrobi szpiega. T myl
odrzuca ze wstrtem : dowód, e co jeszcze szanowa jest

zdolny. Przecie, pod ca powierzchown cywilizacy, pod

wykwintnemi manierami tego Jeneraa, poskrobawszy, znaj-

dzie si Tatara, i ten odzywa si wciek grob:

Biada wam Polacy,

Jeeli przez was ja w nieask wpadn.

Juzem nagotowa...

"VV mylach dla niego kar, co lepszego

Od szubienicy... czekaj, dam ja tobie!

Dugo pamitny przykad z ciebie zrobi

Zrobi pamitnik dla twoich wspóbraci,

e po dwudziestu piciu latacli drenie

Przechodzi bodzie po nich na wspomnienie

O konspiracyi....

Syszy si w tych sowach ich wszystkich, od Suwarowa

a do Murawiewa.

Obok Jeneraa, Doktor. Kurlandczyk, uczony, fizyolog

i psycholog, z okiem wprawnem do obserwacyi, z naukowemi

notami w tej tece któr nosi pod pach, jeden z tych ma-

ych, którzy najczciej wszystko robi za wielkich, a sami

nigdy wielkimi nie zostan: jeden z tych ludzi, których si

dodaje wielkim panom jadcym na ambasad, eby byli ich
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okiem, uchem, —: i dozorc. Doktór <ajent gubernatora, jest

oczywicie i jego stróem, i raporta swoje posya wprost do

Petersburga. Bystry i przenikliwy, uatwiajcy sobie znajo-

moci fizycznej natury czowieka poznanie jego natury mo-

ralnej, doktór jest policyantem-artyst. Uprawia ledzenie jak

sztuk, z zamiowaniem, z pasy: jego nauka znajduje w tern

tyle powabu i korzyci, co i jego podo. Szpieguje dla swego

rzdu, dla siebie robi przytem fizyologiczne i psychologiczne

spostrzeenia. Jeden z tych subalternów, którzy nie wiedzie

dla czego s subalternami, bo od swoich przeoonych m-
drzejsi; jeden z tych otrów cichych, flegmatycznych, w obej-

ciu przyzwoitych i spokojnych, sekretarz Wurm Schillera na
usugach wielkiego pastwa i uyty do szczególnych poru-

cze politycznych. Tak przebiegy, e nic jego uwagi nie

ujdzie, a tak w swojem rzemiole rozmiowany, e lirycznie

uala si nad barbarzyskim krajem, w którym porzdnej

policyi zaprowadzi nie mona; a jednej tylko rzeczy nie ro-

zumie, e wszyscy i wszystko temu rzemiosu nie suy, e
Jenera naprzykad nie chce do niego uy Hrabiny. Typ
tych kosmopolitycznych Kurlandczyków i Estoczyków w su-
bie rosyjskiej, do którego chciaoby si zawoa, jak Umie-

rajcy Krasiskiego do Szatana: Ty idealny Moskal, chyba...

I on znowu posuwa ekspozycy naprzód, uzupenia jj
ostrzega, e ludnoci dowierza nie mona, e uwiziony ksidz
jest czem wicej ni si wydaje, e oczy Wojewody wró
co zego. Wreszcie Wojewoda sam przychodzi zamkn akt

swojem zjawieniem, i swoj imponujc, gbok postaci.

I on take jak eby z grobu powsta, podobny do nich

wszystkich. Jest w nim i Wacaw Kzewuski, i Klemens Bra-

nicki, i Salezy Potocki, wszystko co z dawnym magnatem
polskim ma styczno i pokrewiestwo. Patryota, i wielki;,

bi si potrafiby jak Sobieski, do Kaugi da si wywie,
take... ale przed Stolnikiem litewskim zdj czapk, ale

da rej wodzi Czartoryskim, to co innego ! Jak oni wszyscy

dyplomata przy okazy i, jedzi do Wiednia, koresponduje
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Z Francy i Angli, przed Moskalami tak si ukada, jak

Brutus przed Tarkwiniuszem : mio ojczyzny ma wielk,

nienawi wrogów jeszcze wiksz, najwiksz dum. O tej

mówi ksidz Marek, ta pokazuje si sama, kiedy Wojewoda

„zdaje" Puaskiemu dowództwo, jak eby je by mia, a Fran-

cuzów uwalnia ze suby imieniem Rzpltej. I kiedy ukadny

i zrczny Jenera w rozmowie rzuca mu zdradzieckie sowo

„u was tron elekcyjny", to dreszcz przechodzi, bo zdaje si,

jak eby si byo w gabinecie Repnina lub Stackelberga.

Wiele razy oni w ten sposób rozmawia musieli

!

Akt drugi, to Puaski, Choisy, ksidz Marek, niedobitki

konfederatów w Karpatach, noszcy si z planem odebrania

Krakowa. Jakim by rzeczywisty Kazimierz Puaski? któ

wie. Ale w pamici, w wyobrani narodu, pozosta otoczony

takim blaskiem bohaterstwa, takim urokiem poezyi, e ten

pierwszy partyzant, ten pierwszy powstaniec, zosta i ideaem

powstaca. I takim poj go Mickiewicz w swoim dramacie

:

kady inny byby w sprzecznoci z naszem uczuciem, aden

nie byby prawdziwym. Ten Kazimierz wyda si niektórym

nadto lirycznym, nadto romansowym, witajcym si za czule

z górami i lasami, a za mao onierzem i partyzantem. Isto-

tnie, w porównaniu z osobistoci bardzo wybitn i energiczn

innych postaci, on traci: on gówny bohater najmniej uderza

swoj indywidualnoci, wyglda cokolwiek zatarty i kon-

wencyonalny. Idealny modzieniec w rodzaju bohaterów Schil-

lera; a kiedy w rozczuleniu na widok ulubionych gór za-

czyna piewa, wpada nawet cokolwiek w poezy faszyw
niektórych bohaterów romantycznych. Przecie, cho nie tak

wietny jak otaczajce go figury, on jest pomylany dobrze

i sympatyczny. On jest czuy, ma w duszy rys poezyi, za-

pau, uniesienia : ale, bez tego, czy byby bohaterem, czyby

by bohaterem polskim, czy bybym tym ideaem powstaca,

którym by powinien ? nie. Jakto, macie Polaka, Polaka ideal-

nego i chcecie, eby nie by czuy, cokolwiek marzcy, choby

cokolwiek zanadto? ale on wtedy nie byby prawdziwy
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i niech mówi co chc, byby gorszy, byby brzydszy. A gdyby

aktor gr swoj doda mu wicej prostoty, gdyby ton smutku

tumionego, a od czasu do czasu umylna i udana chwilowa

wesoo, przekonaby si kady, e w tym liryzmie Puaw-

skiego niema zbytku ni przesady, tylko wielki wdzik, wielki

urok poetyczny. A ile go ma dopiero, kiedy tak piknie

i dumnie pomiata „jak tam zamorsk saw"; albo w swo-

jej rozmowie z ksidzem Markiem, ze swoim zapaem wielkim

a sumieniem „czystem jak to ródo". Widzielimy takich,

którzy na jego widok oczy zasaniali z alu, i pojmujemy ich

zupenie: widok jest rozdzierajcy. On robi to, co od lat stu

robio ju tylu — on pójdzie i przegra, i sprowadzi, przy-

spieszy przynajmniej pierwszy rozbiór, jak w sto lat po nim

inni sprowadz dzisiejszy stan Królestwa, Litwy i Rusi! On,

kiedy rnówi, e góry wyjd za nim w pole, udzi si, jak

si tylu w dobrej wierze udzio, jak inni w zej wierze obie-

cywali! a my, my dzi nawet zudze nie mamy, i wiemy,

e na tupnicie nog legiony nie wychodz z pod ziemi, —
mymy tyle razy tupali ! I dlatego on jest tak bolesny do

widzenia, e wiemy, jaki bdzie koniec: dlatego sucha go

tak przykro, e sowa podobne do tych, które on mówi, sy-

szelimy nieraz, a niekiedy nawet z ust niegodnych! e ten

powstaniec pierwszy ma pewne podobiestwo z nastpnymi,

ten prawdziw}' z niejednym samozwacem, idea z niejedn

parody, — e tacy, którzy uciekali i udawali, woali take
„mier wrogom i hura".

Ale có z tego? dla nas niejedno wspomnienie gorzkie

i rozdzierajce, prawda. Ale w czeme to jego zmienia, lub

jemu uwacza? Nie o tych mylmy, którzy szli wywoujc
takie haso gono a potem wracali, ale o tych, którzy je

sobie powtarzali cicho i nie wracali : wtedy bdziemy w praw-

dzie, i wtedy ten Puaski wyda nam si typem smutnym za-

pewne, ale piknym. A to podobiestwo, to powtarzanie sów
i hase, czegó ono dowodzi? czy nie cigoci i niezmien-

noci uczu tych samych? czy nie tego, e nie jeden zy
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i niegodny musi uywa i naduywa imion witych, eby
lepszych od siebie pocign? czy nie tego, e jak pooenie,
l^tóre si za jego czasów zaczynao, do dzi dnia zostao tem

samem, tak dzi jest to uczucie, ten idea jaki by wtedy?
Nie na ludzi patrzmy, na t lub ow twarz, gow, nazwi-

sko, ale na gbi serc, na dbo dobrego które jest w ka-
dem sercu, choby mikkiem, choby niedonem, choby
zepsutem, a wtedy to podobiestwo idealnego Puaskiego

poezyi do nas rzeczywistych, biednych, i jego niegodnych,

nie wyda nam si tak przykrem i smutnem, a on sam wyda
nam si tem czem jest, wzniosym typem bohaterstwa i pa-

tryotyzmu.

To co nas najwicej razi, to co nam przypomina smut-

nych fanfaronów i ich marne przechwaki, te góry które

maj wyj w pole i onierze z pod ziemi, to si tomaczy

czasem w którym dramat by pisany. Gdyby po roku czter-

dziestym szóstym, czterdziestym ósmym, ah i po szedzie-

sitym trzecim, byby Mickiewicz czu, i w usta bohatera

nie naleao ka sów naduytych tak wiele razy i przez

takich ludzi, e one musz budzi niedowierzanie. Al
w owym czasie, nie dziw, e tego nie czu: by od nas

kilka smutnych dowiadcze uboszy. Jego Puaski mia
mie zapa i wiar w swoj spraw, ale nie mia by czo-

wiekiem chwytajcym lekkomylnie za bro, której dugo
dwiga nie zdoa. Przecie ten rys nieoglednoci, ten wstrt

do rachuby, to polskie „jako to bdzie" jest w Puaskim,

i dobrze e jest. Przez to on, jak mówi Choisy, Polak praw-

dziwy : przez to podobny nie do niezdolnych i niedonych
dowódzców, ale i do naszych wielkich rycerzy i bohaterów.

U nich wszystkich jest co partyzanckiego, jest ta pogarda

arytmetyki i strategicznych planów ; w najwikszych nawet

wicej onierskiego instynktu jak wojskowej umiejtnoci,

1 gdyby zapyta Czarnieckiego o plany i karty, moe odpo-

wiedziaby jak ten Puaski, „plan jest wyryty na moich pi-

tach". Zapewne e to nie dobrze, i na radzie wojennej
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Mickiewicz sam moeby Puaskiego zbija; ale tu chodzio

mu o to, eby zachowa waciw fizyognomi partyzanta,

odmalowa go takim jakim by musia.

A naprzeciw tego Polaka, który strategi i arytmetyk

ma za nic, stoi Francuz, który znowu wierzy tylko w umie-

jtno, w dyscyplin wojskow. Kontrast wspaniay. Ten

Choisy, wychowany w jakiej szkole oficerów, wywiczony
sub w wojsku regularnem, rusza ramionami na Polaków,

e zasadzaj jakie nadzieje na ruchawce, a sam zasadza je

na niedobitkach swojego puku: myli, e t garstk Fran-

cuzów da rad Moskalom, bo cho to garstka, ale Francuzi

i regularny onierz! Przeliczny jest ten Francuz: trzewy,

praktyczny, oburzony i rozgoryczony tem co w Polsce widzi,

wyrzekajcy na ni i o swojej wyszoci przekonany, a prze-

cie na przekór swemu rozsdkowi „zakochany w obkanej",

do której go przywizuje instynkt i honoru i sumienia. Jak

Jenera jest wybornym obrazem tego co o Polsce myli i co

dla niej czuje Rosya, tak znowu Choisy jest obrazem tego,

co o niej mylaa i co dla niej czua Francya w swoich szla-

chetniejszych umysach i sercach. S w nim wszystkie te

pierwiastki, które byy w dugiej i bd co bd drogiej

„sympatyi francuskiej". Daj Boe, eby on typem by nie

przesta: dzi moe to wicej jeszcze dla nich jak dla nas

do yczenia.

Jeeli jest co do zarzucenia „Konfederatom", to jedno

chyba, e po rozmowie Puaskiego z ksidzem Markiem, po

tej przepysznej grobie Marka, która brzmi jak natchniona

przepowiednia, nastpuje scena trzecia, w której góral w pro-

stocie ducha mówi Puaskiemu o Hrabinie, prawie go z ni
swata ... te wspomnienia lat dziecinnych , ta mio, to

wszystko w takiej chwili wydaje si malem, i obnia wznio-

sy ton sceny poprzedniej, psuje wraenie.

Ale to co dalej ?. . . Czy Mickiewicz piszc swój dramat

dla sceny francuskiej, pomyla kiedy, e on moe by gra-

nym i na polskiej? czy zdawa sobie spraw z wraenia,

St. Tarnowski. Studia do Iiist. liter, polsk. O
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jakie robi bydzie na polskim teatrze to zakoczenie aktu

drugiego? Chwyta ono za najdrosze uczucia, podnosi serca tak,

e wyej ju si podnie nie dadz: a w tej samej chwili

ciska je najsrosz boleci.

Na scenie jest powstanie w caej swojej idealnej wznio-

soci, z ca swoj piknoci de, uczu, zapau, wiary:

i zca rzeczywistoci take, z caem podobiestwem do tego co

si widziao. Kilkudziesiciu ludzi, jedni niby w mundurach,

drudzy w siermigach, inni, jak si zdarzy, uzbrojeni rozmaicie;

rozdawanie broni i adunków, przemowy naczelników, okrzyki

hurra, naprzód, i podobne. W tem wszystkiem jest taki realizm,

takie podobiestwo do wszystkich „punktów zbornych", e nie

jest si na teatrze, ale gdzie w jakim lesie na granicy: widzi

si nie Puaskiego i jego towarzyszy, ale róne twarze znajome.

Odzywaj si wszystkie wspomnienia, i odzywa si swoim

szyderczym gosem dowiadczenie wtórujc sowom Francuza

„ostatni Polacy id na mier". A midzy tem co si dzieje

na scenie, a tem co si wie z ycia, jest taka straszliwa

sprzeczno, serce jest tak rozdarte pomidzy ich zapaem

a naszem smutnem dowiadczeniem, rzeczywisto tak idea-

owi urga, tak go przedrzenia, e wraenie staje si innem

zupenie ni zwykle w teatrze. Zwykle jest to udzia tylko

w cierpieniu istot fikcyjnych, wzruszenie; tu jest cierpienie,

prawdziwe, i wiksze w sercu widza nieli w sercu boha-

tera tragedyi, wiksze dzi nieli w sercu poety kiedy to pi-

sa. My, którzy na ten dramat patrzymy, a którzy jestemy

nie jego widzami tylko ale i aktorami take, jestemy w sy-

tuacyi smutniejszej, tragiczniej szej, ni Puaski i ksidz Marek.

Tego nigdy od pocztku wiata w adnym teatrze nie byo

;

jak nigdy nie byo takiego zblienia i podobiestwa midzy
tem co si gra na scenie, a tem co si dzieje po za ni.

I dla tego, wraenie tej sceny jest tak wzniose, i tak

smutne zarazem, e si z niczem nie da porówna : dla tego

jest na teatr za prawdziwe, za wysokie i za wielkie. Co tu

robi lampy, dekoracye, orkiestra, krzesa i loe i te wszyst-
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kie przybory, kiedy ci ludzie bro nabijaj? czy to teatr?

czy to nie wiat prawdziwy i rzeczywisty? a có one robi

dopiero, kiedy Choisy mówi, e ci ludzie „na mier id?"

czy te teatralne przybory chc w nas wmówi, e to teatr,

uda e to wszystko udane tylko ? któ im uwierzy ! a zwasz-

cza co robi lampy i dekoracye, kiedy ks. Marek modli si

lub gromi? po co przypominaj e to teatr, kiedy czowiek

jest tak usposobiony, jak eby by w kociele i sucha

Skargi, robicego rachunek narodowego sumienia? Nie, ta-

kie sowa i wraenia s na teatr za wielkie, nie mog si

w nim zmieci; swobodnie i szeroko moe im by tylko

w trzech miejscach, w kociele, w bitwie, albo w gbi ludz-

kiego serca.

Ksidz Marek... co za miao wprowadza w poezy
zwaszcza wyprowadza na scen, t posta otoczon przez

wyobrani caego narodu, susznie lub nie, mniejsza, takim

blaskiem witoci, cudotwórczej siy, natchnie proroczycli.

Jake te natchnienia odda zdoa w ich nadziemskiej pot-

dze poeta, który sam nie zna ich i nie mia? jak zrobi

eby ten Marek by tym proroczym cudotwórc, którym jest

w naszej wyobrani (bo inaczej nie byby sob), a eby za-

razem by czowiekiem z ciaa i koci, nie abstrakcy? Hen-

ryk Rzewuski utrafi go szczliwie: pod szorstkoci i pro-

stem sowem jego Marka czuje si wielk moc duszy. Ale

prorocze natchnienia i widzenia, ta druga i wysza poowa
jego natury, ta znika, i susznie, bo w rozmiarach jego po-

wieci, w ich tonie, ona zmieci si moga. U niego jest

Marek rzeczywisty, ludzki, mnich i konfederat razem, i jako

taki jest doskonay. Marek Sowackiego w Beniowskim ma
ten sam typ, i take bardzo piknie oddany; ale w tym
poemacie, który nosi jego nazwisko, jest jakim mistycznym

doktrynerem, gosicielem fantastycznych poj i marze (nauk

i prawd niby to) autora samego: jest przebran za ksidza
Marka chorobliw myl i burzliw wyobrani Juliusza So-
wackiego. U Mickiewicza czowiek z ciaa i koci, mnich
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surowy i prosty, prawowierny i karny, katolik i zakonnik,

w zwyczajnych chwilach majcy wszystkie pozory zwyczaj-

nego czowieka, w wanych, w wielkich, podnosi si do wy-

sokoci natchnie i zachwytów, a w tych jest gronym i pro-

roczym jak Skarga, natchnionym, jak Mickiewicz w swoich

najwikszych chwilach. I to jest dopiero prawda. Extaza jest

i musi by zawsze chwil, wyjtkiem : a ci wici, którzy

widywali niebo otwarte i robili cuda, w zwyczajnem yciu

wygldali na prostych mnichów jak ten ksidz Marek. Za-

pewne gieniusz Mickiewicza byby zdoa stworzy tak po-

sta bez pomocy, ale jego dugie i gbokie zajmowanie si

witymi, mistykami, studyowanie ich pism, rozpamitywanie

namitne ich exatacyi i widze, to nie byo bez wpywu na

Marka, to pomogo do stworzenia tej postaci, która wyglda,

jak eby wysza na pó z konfederackich tradycyj, a na pó
z ywotów witych i Zotej legendy.

Prosty stary mnich kiedy wychodzi, onierz konfede-

racki kiedy mówi o planach na Kraków, czowiek kocioa,

katolik kiedy mówi o syzmatykach, Polak naw^skró kiedy

hamujc Puaskiego sam si zapala i unosi, mnich rednich

wieków kiedy tskni za swoj cel (w której nieraz zapewne

rozmawia w extazie z anioami i witymi)—ma on wszystko

co w jego postaci by winno: a charakter najwyszy, na-

maszczenie witego, natchnienie prorocze, ol)jawia si w nim

dwa razy. Raz, kiedy na odgos salw tryumfalnych moskiew-

skich grozi im sprawiedliwoci, w sowaci na& które Mic-

kiewicz sam nigdy moe wzniosej szych nie napisa:

Oto ze zoci waszych pen miar

Zstpujc pascy anioowie znosz

Wielk moc gniewu i t. d.

A potem w kazaniu, w tem kazaniu, pod którem si

tylko gow schyla jak pod rk spowiednika, a które ze

stanowiska patryotycznego jest moe naj wzniosej szem i naj-

mdrszem sowem, jakie Mickiewicz powiedzia.



o „Konfoiloratach" Mickiewicza. 73

Tak surowym nie by on dla nas nigdy, dla nas wszyst-

kich, ile nas jest

:

Dla cejio prysa gdzie na wiatrów cztery

Szlachecka szabla od moskiewskiej szpady?

Dla czego panów senatorów rady

Od tchów moskiewskich jak dym si rozbiy?...

Oto dla tego emy Boga mieli

Na ustach tylko albo po kocioach...

To raz. A potem

:

Pochoci swoj jakecie okropni ?

Z czeme idziecie na mocnego wroga?

Z krzykiem? Spytajcie rónych prób krzykaczy

Co krzyk przeciwko Moskalowi znaczy...

I co sroszego jeszcze.

Trzeba przykadów jeszcze bardziej jasnyci

Ze te mcicielstwa i te bohaterstwa

S to okrutne jedynie szyderstwa

I z duchów polskich i ze witej sprawy...

a to wszystko koczy si najrzewniejsz modlitw, pen
ez alu i proby:

Niech Bóg przebacz)', i niech ju odwoa
Którego posa z gniewem swym anioa —

i zawiera nauk:

Na moc potrzeba mocy. Na moc zego

Jest moc dobrego.

Po tem wszystko maleje i znika, po tem kiedy przy-

chodzi zakoczenie aktu dramatycznie tak pikne i przejmu-

jce, kiedy Wojewoda wydaje rozkaz pozabijacie icszystkich

(a midzy tymi wszystkimi jest jego córka) — nawet si
tego nie syszy i nie zwaa.

Ale, jeszcze raz, to na teatr za wysokie, za wielkie:

sdzi tego nie mona, bo te sowa nas sdz. Sucha ich,
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nie wiedzie jak: na kolanach chyba, jak ci co klcz na

scenie, bo one do nas wicej jak do nich mówione, chce si
na prawd klkn i bi w piersi, a jest si w teatrze! To

otoczenie jest w wielkiej z doznanem wraeniem sprzecznoci.

Pisarz którego zdolno i zalety wysoko cenimy, czo-

wiek z którego sdem i uczuciem najczciej zdarza nam
si by w zgodzie (Leon Kapliski) zdziwiony, a nie za

mao bdzie powiedzie zgorszony, chlodnem i jakoby obo-

jtnem przyjciem Konfederatów przez nasz publiczno,

da niedawno temu swemu uczuciu wyraz bardzo wymowny
i pikny, w odcinku Czasu. Czy zupenie suszny? Oczywi-

cie, jeeli ta publiczno bya obojtn i zimn. Ale na tem

przedstawieniu, jednem z póniejszych, któremy widzieli,

ona wydaa nam si skupion, cich i smutn; a oklaski

które si tu i owdzie sysze day, zdaway si by w sprzecz-

noci zupenej. To jest zbyt wzniose, i zbyt rzeczywiste

zarazem, zbyt pikne i zbyt bolesne, eby jak zwyky dra-

mat podoba si, porwa i przyjtem by mogo. Po pierw-

szym akcie? jeszcze: cho i ten, ci biedni suplikanci w przed-

pokoju gubernatora, to zbyt do rzeczywistoci podobne i zbyt

smutne, eby wraenie tak si objawi mogo jak si obja-

wiaj zwyke artystyczne wraenia. Ale w drugim, lub po

drugim?... kiedy si zapomina o wszystkiera, zapomina si

e to dramat, zapomina si nawet e Mickiewicza i e jego

jedyny, a w duszy ma si za wiele smutku. Bo ten Puaski

i jego górale, my wiemy e oni id na mier, mymy ich

idcych widzieli! — Ich nadzieje: „pójdziem a do War-

szawy, cho liczb „my kary," mymy je syszeli, a wbrew

Puaskiemu my musimy powiedzie, e nie „myl olbrzymia

tylko" ale wicej, bo myl sprawiedliwa, „stoi na liczbie!"

Nas tam wszystko boli i rani, bo kademu z tych sów
wzniosych rzeczywisto zadaa fasz. Kiedy Francuzi wo-

aj „Idziemy z wami," dobywa si z serca odpowied: nie!

nie poszlicie z nami, a za to tak si sprawdzio to, co wam
Choisy przepowiada, e dzi nie wiedzie kto komu, Fra-
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cuz Polakowi czy odwrotnie, mógby powiedzie: „zakochaem

si w jednej obkanej." Kiedy Puaski mówi, e przykady

byy, e nie na liczbie myl olbrzymia stoi, w gbi serc

naszych gos jaki odpowiada: nie, takich przykadów nie

ma, s tylko przykady Sadowy i Sedanu. Kiedy mówi, e
dojdzie do Warszawy, ten gos mu odpowiada: nieprawda.

Prusak zajdzie do Parya, ale ty do Warszawy, zkd?...

a kiedy Marek z tak pewnoci i z tak wiedz mówi, e
„Bóg nie lepy i nie guchy," to ten gos przeklty, ta hydra

pamici stawia nam w oczach cae stuletnie pasmo dziejów

od Dybicza do Murawiewa, od Frydryka do Bismarcka, i jak

szataska pokusa szepcze straszliwe pytanie : a kto wie ? bo

po stu latach to wszystko zawiodo, wszystko pokazao si
zudzeniem, a prawd tylko to, co mówi Moskal: „e rosyj-

skie pastwo, przewaa Polsk w sile i ogromie" to drugie

e „Europa kona," i to przeklestwo które rzuca Choisy na

cywilizacy. To tre historyi tych stu lat, to ich nauka mo-

ralna. To smutne jak mier: dajcie nam pokój, nie kacie
nam klaska, bo nam si chce paka. A chciaoby si moe
i rozpacza, gdyby nie pokrzepienie i pociecha w tej praw-

dzie ostatniej, która uczy, e
na moc zego

Jest moc dobrego, a ta moc ma w Bogu

Fabryk gówn i magazyn gówny,

a w któr wierzc czerpie si z niej i nadziej, e przyjdzie

kiedy czas na spenienie przepowiedni Marka:

Wielkie wody

Poczn si dwiga w gór i rozwiera

Paszcze ogromne. Oto z chmur caunów
Zagra powszechna orkiestra piorunów.

iH was topi, id was poera
Ze wszech stron razem wszystkie mierci wiata

!

Tyle o tym uamku, który jest najpikniejszym drama-
tem polskim, który gdyby by caoci, byby jednem z ar-
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cydzie dramatycznych wiata, a taki jak jest, jest nowem
i wielkiem wiadectwem geniuszu Mickiewicza.

W kocu jeszcze sowo o dalszym cigu dramatu i jego

zakoczeniu. Jakie one by mogy? Niepodobna uwolni si
od tego pytania, i niepodobna go rozwiza. Jak Mickiewicz

chcia dalej akcy swoj prowadzi, na to nie mamy wska-

zówek adnych, a wszelkie domysy s marne i próne.

Jedyna oznaka prawdopodobna mieci si w tym nie, który

Hrabina opowiada bratu: ojciec spycha do grobu j, Puas-

kiego, i wszystkich. Mona przypuszcza, e w akcie pitym
ten sen mia si sprawdzi, bo inaczej nie byby go poeta

w pierwszym akcie wspomina. Ztd dozwolony wniosek, e
Wojewoda swoj osobist spraw, zemst na Jenerale (któ-

rej wykonanie zapowiadaj ostatnie sowa aktu drugiego),

musia skrzyowa plany Puaskiego, odwróci lub udarem-

ni zwycistwo, porednio sprowadzi upadek konfederacyi,

wyjazd Puaskiego do Ameryki, zapewne mier Hrabiny.

To przypuszczenie jest logiczne, cho nie jest pewne. Ale

jakim szeregiem zawika i sytuacyj dramat dochodzi do

takiego koca, próno sili si na domysy, bo ich nic nie

prowadzi, nie ol)jania, nie uzasadnia. Pod tym wzgldem
ciekawo, czyli raczej gorce pragnienie nasze, do koca
wiata moe zaspokojone nie bd.

Co pewna, to e dzie pierwszego przedstawienia Kon-

federatóio by piknym w dziejach teatru, nie krakowskiego

tylko, ale polskiego, bo w nim da teatr widzie to, co dra-

mat polski ma najpikniejszego, a przedstawieniem dopomóg

do naleytego zrozumienia i ocenienia tego dziea. I moe
teatr y dugo i mie najdoskonalszych artystów, a dru-

giego dnia tak piknego nie doy. Bo na drugiego Mickie-

wicza i drugi dramat taki jak Konfederaci moemy czeka

dugo ; a na to trudno liczy, eby si ich zatracone trzy

akty jeszcze kiedy szczliwym przypadkiem znalazy.
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o poezyi Mickie^yicza pisalimy i piszemy wiele : mamy
krytyczne i estetyczne rozprawy — nieraz bardzo dobre —
o Tadeuszu, o Graynie, Wallenrodzie lub Dziadach. Drobne

wiersze take nieraz byy ju przedmiotem szczegóowego

i bystrego badania: a jakkolwiek wiele jeszcze pod t^m

wzgldem do zrobienia zostaje, to za co ju jest zrobione,

jest pocztkiem raczej a nie kocem i koron dziea, to

przecie nie mamy powodu wyrzuca sobie, e nad tym przed-

miotem pracujemy za mao.

Jest to zupenie naturalnem, e krytycy i badacze wzili

si naprzód i z zapaem do tej poowy zadania. Sama przez

si powabniej sza i przyjemniejsza, jest ona waniejsz take

i pilniej potrzebn, skoro Mickiewicz pomimo wszystkiego

co móg innego pisa i robi, jest w^ istocie swego powoania

i historycznej roli poet, a wszystkie jego prozaiczne pisma

przez to nabieraj wagi i znaczenia, e ich autorem jest

autor Wallenroda i Tadeusza. Jednake nie dziwic si,

mona przecie uwaa i stwierdzi, e prozaicznym dzieom

Mickiewicza mao dotd powicano pracy i uwagi, Kursa

literatury sowiaskiej, najlepiej znane, nie s dotd szcze-

góowo rozpoznane pod wzgldem swojej (naszem zdaniem

niepospolitej) naukowej wartoci. Wykad messyanicznej nauki,

zawarty w Kursach ostatnich, by nieraz opisywany a nie-

kiedy psychologicznie objaniany: ale zbadan do gbi i do-

kadnie przedstawion tre ich dotd nie jest. Tem bardziej

czekaj na swego krytyka, ponmiejsze pisma i dziennikar-

skie artykuy politycznej czy religijnej treci. Niewtpliwie
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przyjdzie czas i na to, i po Mickiewiczu poecie zwróci si
praca badawcza i krytyczna do Mickiewicza uczonego, filo-

zofa i polityka.

Ksigi Pieyrzymstioa take mao byway dotd roz-

trzsane. Najobszerniej (jeeli si nie mylimy) mówi o nici

pan Chmielowski w drugim tomie swojego Mickiewicza, ale

i on daje tylko dokadne streszczenie: o warto i prawd
rzeczy nie pyta — czy nie chce? czy te o ni ze wzgldu
na cenzur pyta nie moe? Do, e pytanie to, przez wielu

naturalnie pro foro interno zbadane i rozwizane, przedmio-

tem jasnej i publicznej dyskusyi jeszcze nie byo.

Los tego maego pisemka moe poniekd suy za

miar zmiany, jaka si w cigu ostatniej wierci wieku do-

konaa w pojciach i usposobieniach nie naszych tylko, ale

caego europejskiego wiata. Dwa pokolenia przeszy od uka-

zania si Ksig. Z tych pierwsze, oddzielone chiskim mu-

rem komor i cenzur od zachodniego a w szczególnoci od

emigracyjnego wiata, — uniesione radoci, kiedy pomimo

cenzur i komor dosta mogo jakkolwiek ksieczk w Pa-

ryu wydan, yjce (z emigracy pospou) wspomnieniami

r. 1830, i nadziejami wypadków, które rok ten a z kocem
szczliwszym na nowo przywoaj, do gbi serca wdziczne

za wszystko wielkie i pikne co z emigracyi odbierao, —
patrzao z jak czci niemal religijn na kade nowe (czsto

dugi czas nieznane) pismo swoicli wielkich poetów, a zwa-
szcza naturalnie Mickiewicza. Jeeli za znalazo w niem

rzeczy ze swoim sposobem widzenia niezgodne, mówio o tem

pocichu i niemiao, jakeby z obaw eby nie wykroczy
przeciw nalenemu uszanowaniu, albo moe przeciw jakiej

wielkiej prawdzie nie zbluni. Dopiero nowa nauka religijna,

otwarcie goszona w dwóch ostatnich Kursach, objawiwszy
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wszem w obec sprzeczno oczywist midzy sowami Mic-

kiewicza a sowami Kocioa, zmusia ludzi ówczesnycli przez

reigijne uczucie i przel^onanie do przyznania sobie samym

i do wyznawania gono, e Micliiewicz móg si pomyi
i bdzi.

Pokolenie drugie, przez starszych w tych samych uczu-

ciach chowane, cho od dziecistwa ju wiedziao, e zaszo

co bolesnego co nie pozwalao wierzy zupenie i bezwzgl-

dnie we wszystko, co Mickiewicz mówi, miao przecie t
wiar i cze zakorzenion tak gboko a utwierdzon tak

silnie, e nie bez trudu i walki spostrzegao plamy na tem

socu : a mówi o nich otwarcie byoby sobie miao za

grzech jeszcze, grzech podobny jak eby kto bdy swoich

rodziców cynicznie rozgasza przed wiatem, A jeeli nie

wierzyo w messyanizm, tylko mówio o nim z gbokim
smutkiem, to Ksigom Pielgrzymstica wiary nie odmawiao.

W tych Ksigach byo tyle nadziei, tyle pewnoci, e pano-

wanie nieprawoci musi si skoczy a wiat na lepsze od-

mieni ! jake ludzie modzi mogli im nie wierzy? byo tyle

szlachetnych, wzniosych rad i prawide ycia! jake mogli

myle, e nie wszystko w nich równie dobre powane i wznio-

se? Patrzao si te lat temu jeszcze czterdzieci na Ksigi

ndgrzymstwn jak na rzecz tajemniczej jakiej mdroci
i mocy, w której gieniusz czowieka wielkiego czy si
z prostym rozsdkiem zwykego i do niego znia, a najdo-

skonalsza mio ojczyzny czy si z ask bo i na niej

opiera, eby nam poda prawdy najprostsze, najwysze
i zbawcze. Dzieo ludzkie oczywicie, zatem prawu omyl-

noci podlege: ale tak wysokie przecie, e jeeli nawet

w tem lub owem pomyli si mogo, to wzite jako cao
jest jednem z najmdrszych i najlepszych na tym wiecie.

I to nie u nas Polaków tylko. Nie inaczej rozumiay
to bardzo niezwyke umysy i bardzo szlachetne serca na

zachodzie. Montalembert kiedy Ksigi tómaczy z takim za-

paem i wiar, mniema take, e suy i pomaga wielkiej
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sprawie moralnego i clirzeeiaskiego odrodzenia wiata, e
tym przekadem stawia na wieczniku wiato ukryte pod

korcem nieznanego wiatu jzyka; Lammenais i form i myl
niejedne ywcem wzi z Ksig i zastosowa do swoich Pa-

roles d'im croyant. Wtedy wiara w to chrzeciaskie odro-

dzenie wiata i w zwycistwo sprawiedliwoci bya tak po-

wszecina, tak silna, zwycistwo to tak zalene od zwyci-

stwa sprawy polskiej jako od swego warunku, e pismo,

które ten zwizek tómaczyo, ten tryumf jako cel wskazy-

wao, w szczegóacli tylko mogo potrzebowa sprostowania,

ale w swojem pojciu wiata i historyi musiao wydawa si
mdrem i godnem zupenie wiary.

Dzi? u nas samych mode pokolenie— trzecie z rzdu —
smutno pochyla gowy czytajc Ksigi Fielgrzt/mstwa, i sza-

nuje je z pewnem politowaniem jak szanowne zudzenie, ale

za zudzenie je ma, a bodajby nikt wród niego nie mia
si szyderczo z tych zudze. Po za Polsk ? wyobramy
sobie, e jakie nowe wydanie wydobywca z zapomnienia

i rzuca w wiat na nowo Montalemberta tómaczenie, jaki

powstaby miech i urganie w caej Europie od Parya do

Petersburga i od Berlina do Rzymu? To co przed pówie-

kiem byo przedmiotem czci i wiary, dzi wydaoby si naj-

szaleszem z szalestw.

Ale bo wiat europejski straci wiar w siebie i w swoje

odrodzenie, a te wszystkie namitne pragnienia i nadzieje

mioci i sprawiedliwoci, chrzeciastvva wprowadzonego

w polityczne stosunki, te które byy yciem i chwa na-

szego wieku w pierwszej jego poowie, z pocztkiem drugiej

jego poowy runy, opady, i same o sobie mówi, same do

siebie przyzna si ju nie miej. Ten wiek zbyt si na

sobie zawiód, iby zdolny by wierzy w swoj si odro-

dzenia i postpu, i wierzy ju tylko w jedno: w fakt, w fi-

zyczne prawo przemocy. Kto sam do mocny, niech próbuje

odpiera j i broni siebie, ale niech nie próbuje przeczy,

e ona jest zasad i prawem, skoro jest faktem. O tcm, co
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niedawno jeszcze nazywano królestwem Boem na ziemi, nie

ma ani marzenia; o równoci uywania, o rozdziale majt-

ków myl ludzie, a niektórzy do nich d. Ale mio
chrzeciaska i sprawiedliwo w stosunkach midzy naro-

dami, jako podstawa prawa narodów, ta nie stoi na porzdku

dziennym spraw i de dzisiejszego wiata. Rzecz to natu-

ralna i logiczna: wiek nie dotrzyma tego co przyrzeka,

wic musia zwtpi o sobie i wyrzec si swoich ideaów.

Kiedy po wojnach napoleoskich pokolenie wstpujce w ycie

robio obrachunek natiytków i skutków rewolucyi francuskiej,

i cieszyo si niemi (zbyt atwowiernie i pochopnie) —
mówio sobie przecie, e to dopiero poowa dziea zrobiona,

ale druga do zrobienia zostaje. Co w prawie prywatnem stao

si dla czowieka, e nie jest poddanym czowieka drugiego,

to powinno jeszcze sta si w prawie narodów : a ta druga

poowa zadania jest obowizkiem i misy naszego wieku.

Z tego uczucia wypywa zapa dla rónych spraw ucinio-

nych, a w szczególnoci dla polskiej. Nie tu miejsce przypo-

mina, ile ta sprawa zaszkodzia sama sobie niezrcznem

prowadzeniem, albo ile zaszkodzia jej, i wogóle tej dnoci
i nadziei chrzecijaskiego odrodzenia wiata rewolucya, przez

to, e swoje dnoci i dziaania pod tamte podszya; ale

trudno jest nie dostrzedz i nie przyzna, e z chwil upadku

tej sprawy, która z natury rzeczy musiaa by najlepszym

wyrazem rzeczonych dnoci, ich rodkow^ym punktem, wa-

runkiem i podstaw owej podanej sprawiedliwej rekon-

strukcyi i reorganizacyi wiata, i dno sama jakeby zwy-

ciona przestaa si odzywa. W jej miejsce wystpi w caej

Europie kult siy, i rezygnacya na jej panowanie: smutna

i bierna w lepszych, paska i niewolnicza w nikczemnych.

Kto za dawnym prawdziwym wiarom wiernym pozosta,

ten w kadym razie straci t nadziej rychego zwycistwa
spraw dobrych, jak miay starsze pokolenia, i wyglda go

gdzie daleko w przyszoci.
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Ten jest powód, dla którego Ksigi Pielgrzymstwa dzi

uw.aane s inaczej i robi wraenie inne ni przed pi-
dziesiciu lub jeszcze trzydziestu laty, dla którego jedni czy-

tajc je zwieszaj gowy ze smutnem niedowierzaniem, a dru-

dzy szyderczo im urgaj.
Jako pomnik innych czasów, zabytek innego wiata,

i jako znak wanej przemiany odbywajcej si w duszy

Mickiewicza, Ksigi Pielgrzymstica powinny take z kolei by
wzite pod rozpoznanie i sd. Co w nich prawdziwe i dobre,

co gorsze? trzeba i naley zada sobie to pytanie. A jeeli

w odpowiedzi wypadnie przyzna, e si Mickiewicz w nie-

jednem pomyli, to i to zrobi trzeba bez wahania, bez obawy,

e si tem jego pamici ubliy. Nic smutniejszego jak ko-

nieczno rozejcia si z tymi, za którymi chciaoby si i
zawsze z zupen ufnoci i wiar. Max w Wallensteinie

z rozdartem sercem mówi: meln General du mackst mich

heute mllndig. Jednak takie koniecznoci zdarza si musz

;

a majc wjbór midzy sumióniem wasnem a cudzem, wa-
snego czowiek powieci nic powinien. Nie mogc przej
za Mickiewiczem na stanowisko, jakie on zaj w Ksigach

Pielgrz/msica, musimy si z nim rozczy. Nie bójmy si
za, eby to rozczenie byo ublieniem, wypowiedzeniem

mu uszanowania. Cham kiedy odkry nago swego ojca,

eby go nagim pokaza i wymia, zrobi le ; ale nie byby
równie zrobi dobrze, gdyby w bdzie ojca by widzia cnot

i za tak go udawa. Mickiewiczowi naley si od nas usza-

nowanie prawie synowskie, jako jednemu z naszych ducho-

wych ojców : ale i on by czowiekiem, i on by omylnym,

a my wiedzie to moemy bez obawy zgrzeszenia przeciw

temu winnemu uszanowaniu.

Kiedy on zacz po raz pierwszy way w swojej duszy

pytanie o losach swego narodu ? Zapewne w wileskiem wi-
zieniu, kiedy ze smutków swojej pierwszej mioci wychodzc,

mia ju serce i gow wolniejsze do objcia innych, a na

sobie i swoicli przyjacioacli dotykalnie pozna skutki takiego
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stanu rzeczy. Wtedy zaez rozmyla, i zacz nienawidzie,

pragn zemsty: wtem uczuciu przeby lata swojego pojytu

w Eosyi. Ale zagadki nie rozwiza. Kto i kiedy naprowadzi

go pierwszy na drog, której kresem miao by to rozwi-

zanie ? Z ustnych poda, z niektórych ustpów z Petersburga

(a mianowicie z Poirodzi), wnosimy, e Oleszkiewicz. Potem

znalaz si w Rzymie, i w zetkniciu bezporedniem z tym

wiatem zachodnim, który o królestwie Boem na ziemi marzy,

który wierzy e je urzeczywistni zdoa. Jest to wanie
chwila, kiedy po wstpieniu Grzegorza XVI na stolic pa-

piesk, Lammenais i Montalembert przyjechali ze zoeniem
hodu, z nadziej, e znajd zacht i pomoc. Pragnienia

byy tak bliskie siebie, tak zupenie te same, e Avzajemny

wpyw tych ludzi na siebie by konieczny. Gdyby za na-

wet nie byo osobistej znajomoci i stosunków, to sami Po-

lacy w Rzymie byliby wystarczyli na to, by Mickiewicza

zapozna z caym tym ruchem umysów, który taki wzbu-

dza zapa i tak wiar, a o którym w gbi Rosyi zdaleka

zaledwo móg co zasysze. Czy mona przypuci, e Mic-

kiewicz w tern otoczeniu yjc nie przeczyta naprzykad
tego Essai snr rindifference en matiere de relujion, o którem

mówia caa Europa? A jeeli przeczyta, to czy mona znowu
przypuci, e dzieo to potne nie wywaro na wpywu?
Wszyscy podaj zgodnie, e modociane usposobienie religijne

Mickiewicza, w Rzymie stao si arliwem uczuciem, wiar,
praktyk wreszcie. Pierwsze lata emigracyi dowodz znowu,

e byo co wicej : przekonanie istotne i silne, cho na nie-

szczcie do staem si nie okazao. Chrzeciaskie odro-

dzenie wiata przez katolick wiar i Koció stao si teraz

jego nadziej i jego deniem ; wasnym pragnieniom i prze-

czuciom odpowiadao to, co wykadali i tumaczyli Francuzi

tej szkoy, nadao im podstaw cisego rozumowania, filo-

zoficznego wywodu i dowodu. Z przeczu i pragnie zrobi

si cay organiczny skad wierze i przekona.
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Na to przyszed rok 1831 i znowu przegrana dobrej

sprawy! I znowu pytanie — tylko z podwojon sil z gbi
duszy wybuchajce jak wulkan — dlaczego Bóg na zwy-

cistwo zego pozwala, jak moe na nie pozwala? Z tego

pytania (które w rónym stopniu siy i namitnoci byo
w duszy Mickiewicza od wizienia jeeli nie dawniej), wy-

sza Trzecia cz Dziadów, Odpowied na pytanie jest w „Wi-

dzeniu ksidza Piotra". Czy Mickiewicz sam rozwiza sobie

zagadk w ten sposób, e Polska cierpi za grzechy wiata

i na jego odkupienie, czy te znalaz t odpowied z kim

drugim pospou, — (Odyniec powtarza zawsze, e waciwie
ojcem tej myli by Oleszkiewicz) — do, e ta myl wy-

starczya mu i zaspokoia go zupenie. Wszystkie sprzecznoci

wiata i historyi, wszystkie niejasnoci Boej woli i zamiaru

byy niejako wytómaczone. Na tem on poprzesta, na tej

wierze zasadzay si wszystkie jego (z jednym wyjtkiem

Tadeusza) póniejsze pisma, i dziaania; z tego róda wy-

pyn jego wasny messyanizm, jak patryotyczno-mistyczna

poezya innych, Krasiskiego przed innymi, (pomimo wszyst-

kich odmian i rónic jakie zachodz midzy jego a Mickie-

wicza nauk, tak w zasadzie, jak we wszystkich szczegóach^

Ale w Dziadach zoy on dopiero swoj wiar: swój

dogmat, jeeli si tak mona wyrazi. Przystosowanie tej

wiary do ycia, nauka moralna, katechizm, te zostaway

jeszcze do zrobienia ; a cho piszc Dziady Mickiewicz o nich

nie myla, ani ich nie przewidywa, to wkrótce uzna je za

potrzebne. Tym katechizmem zastosowanym do podanego

w Dziadach Cre.do s Ksiej/i PleJijrzymstica. Jedno byo

skutkiem i dopenieniem drugiego, cho autor piszc pierwsze

nie wiedzia e kiedy napisze drugie, cho moe nawet

piszc to drugie nie czu stosunku, jaki je czy tak wy-

ranie, jak my go dzi widzimy.

W naszej historyi od rozbioru l)y rok 1831 chwil

najwaniejsz i najbardziej stanowcz: naprzód, jako jedyne

powstanie prawdziwe, jedyna ])raw(lziwa wojna, jakniy pro-



o rKs^iogncli Piclgrzyuistwa". H7

wadzili sami za siebie i dla siebie, powtóre, jako ródo
i pocztek naszych dalszych losów, a do dnia dzisiejszego.

Wszystko, co si dziao potem, rok 1846 i 18G3, — wszystko

to byy skutki, których przyczyny le w nieszczliwym

obrocie sprawy w roku 1831. A pomidzy temi skutkami,

kto wie czy nie najwikszym, czy nie tym, który wywar
najwicej wpywu na nasz historye, w kadym razie naj-

dziwniejszym i najosobliwszym by fakt emigracyi. Bywao
ich wiele w historyi rónych narodów. Emigrowali Wosi
z miasta do miasta w wiekach rednich, emigrowali za gra-

nic w naszym wieku; «; Anglii uciekali zwycieni, raz Pu-

rytanie drugi raz Jakobici. Ucieka z kraju tumnie szlachta

francuska, uciekali od swoich rzdów w kraje wolniejsze

Hiszpanie, Niemcy, nawet Moskale — ale nie ma w historyi

przykadu emigracyi tak licznej i tak dugotrwaej jak nasza.

Jest to istny exodns z domu niewoli, tumny, z kobietami,

z dziemi, caa jedna cz narodu, która si odrywa od

masy i idzie w swoj stron, — nie dlatego, eby w obcej

ziemi zaoy koloni i szuka ojczyzny, nie dlatego, e prze-

ludniona ziemia wyywi jej nic moe. Ona wychodzi, ale

nowej staej siedziby nie szuka. Jak ydzi kiedy wyszli

z Egiptu, tak nasza emigracya yje w tej myli, e bdzenie
po puszczy skoczy si powrotem do prawdziwej ojczyzny,

miejsce swego pobytu uwaa za tymczasowe. A cho jedyna

ze wszystkich emigracyj potworzya sobie wasne instytucye,

swoje szkoy, swoje szpitale i domy przytuku, swoje biblio-

teki i muzea, (emigracya wioska, po naszej najliczniejsza,

nigdy i nigdzie takich nie miaa) przecie to wszystko uwaa
za przejciowe i tymczasowe. Dowód najlepszy w tem, e
chce to wszystko mie wasne, — gdyby przestawaa by
emigracya, gdyby chciaa osiedli si za granic na prawd^
po cóbyjej zakadów polskich? francuskie w\ystarczyy i dla

niej, pomieciyby wygodnie j i wszystkie jej potrzeby.

Ten wyjtkowy charakter emigracyi polskiej z roku

1831 tak widoczny, e go widz i uznaj sami cudzoziemcy^
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mia te i wpyw wyjtliowy, wyjtkowe sl<iitki w liistoryi

narodu. AYysza z kraju nie pewna liczba ludzi, którzy w nim

bezpiecznie zosta nie mogli, ale wyszed cay naród na

ma skal, streszczenie wszystkich ywioów skadowych

Jego ycia politycznego, umysowego i moralnego. Od pro-

stego onierza, który zanim zosta onierzem by chopem
na wsi, a do ks. Adama Czartorysltiego, który rzdzi pa-
stwami zanim zosta wygnacem, a w kraju przez stosunki,

znaczenie, majtek, wpyw, nazwisko, mia stanowisko nie-

zaprzeczenie naj pierwsze, od powag jak Niemcewicz, od mi-

nistrów i czonków senatu, przez posów, jeneraów, wojsko-

wych wszelkiego stopnia i broni, urzdników wszelkiej rangi,

byo tam wszystko, — uczeni, pisarze, poeci, nauczyciele,

lekarze, prawnicy, kupcy, rzemielnicy, ksia, siostry mio-

sierdzia, wszystkie te rónorodne zajcia i powoania, jakie

si tylko w iudzkiem spoeczestwie spotyka daj, wszystkie

byy reprezentowane w teni spoeczestwie wedrownem

:

i wszystek take zbiór rónobarwnych zasad, opinii i de,
z których skada si polityczne ycie narodu. I tak wszystko

wyszo z kraju, tak ten prd wzi z niego, co byo najdziel-

niejszego i najwyszego pod wzgldem zdolnoci wszelkiego

rodzaju, od Mickiewicza poczwszy, e przez dugie lata,

przez lat siedmnacie przynajmniej, ognisko ycia polskiego

politycznego, naukowego i literackiego byo po za Polsk;

rodek cikoci Polski by w Paryu, gdzie ta Polska czua

si woln, do kraju tajemnic tylko i z trudnoci dochodziy

te ze i dobre soki ywotne, które si tam wyrobiy, listorya

obrachuje kiedy ostatecznie ze i dobre skutki emigracyi,

poytki, jakie ona sprawie przyniosa, i szkod, jak on po-

niós przez to przeniesienie swego ycia poza siebie: dzi

czujemy, tylko, e byy ])oytki i szkody, e ycie miej-

scowe, zawsze bd co bd silniejsze i potrzebniejsze wielce

zuboao i osabo przez taki ubytek si najdzielniejszych ; ale

dzi na taki obrachunek dokadny jeszcze za wczenie. Dzi
do nam stwierdzi, e by to przykad jedyny w historyi
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opuszczenia kraju przez tak znaczn cz narodu, które to

opuszczenie byo dla wielu koniecznem, ale dla wielu znowu

dobrowolnem, z t myl, eby na obcym gruncie by swo-

bodn reprezentacy sprawy, która na swoim praw swoich

broni nie moga, eby przez swoje wyjcie, by yw pro-

testacy i utrzyma niejako midzynarodowy charakter i ta-

kie prawo tej sprawy, i by tern tak dugo, dopóki bdzie

potrzeba, dopóki ten charakter i to prawo nie bdzie uzna-

nera i przywróconem inaczej.

A dla tych, którzy wyszli, zaczy si teraz wszystkie

ndze i okropnoci wygnania. Dla wielu naprzód drczca
niateryalna ndza ; dla wszystkich udrczenie moralne, t-

sknota, gorycz i gorsze od nich nieporozumienia, zatargi

i nieprzyjani, wzajemne skargi na siebie, przypisywanie

jednym przez drugich powodów przegranej, niezgoda, grzech

pierworodny polski, podniesiona do potgi jeszcze, do nami-
tnoci, przez wie klsk, i przez osobiste mniejsze uh
wiksze cierpienia kadego, przez tsknot, gorycz, niedo-

statek, którym mao który hart duszy i temperamentu oprze

si zdoa. elazo rdzewieje, stal si zniedokwasi w zej

atmosferze: có dziwnego e si spaczy biedny czowiek

w yciu nieswój em, nienormanem, a cikiem i drczcem !

Dopóki emigracya bya jeszcze w marszu, nieustalona, do-

póki syszaa po drodze pieni polskie, i wyobraaa sobie,^

e jej wyjcie prdko, a przynajmniej widocznie wpynie na

obrót spraw w Europie, byo dobrze. Ale niebawem przeko-

naa si, e wiat sta jak przedtem, o ni troszczy si za-

pewne ze szlachetnoci, której zapomina si nie godzi, ale

jak o nieszczliwych ludzi, nie jako o pobit europejsk

spraw, — kiedy z kadym dniem janiej widziaa, e wy-

padki, w których by moga wystpi czynnie in corpore,

i w ich skutku wróci do domu, nie s nikomu podane, e
s dalekie, zacz si dopiero smutek, a ten smutek, jak

w Ojcu Zadiimionych, zamiast nas poczy
„zaczyna jakie jady w serca sczy".
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Cae dziaanie emigracyi da si olireli w dwóci so-

>vaci jalio zmierzajce do tego, eby wywoa i sprowadzi

wypadlii, Ictó-reby jej day sposobno do walki i do powTotu.

Wszyscy udzie, wszystliie stronnictwa myl ustawicznie

o tern i tylko o tern przez lat trzydzieci, do roku 1803:

Hotel Lambert, jak Centralizacya wersalska, jak póniej Mie-

rosawski. Jedni przez podeganie opinii we Francyi i Anglii,

przez stosunki dyplomatyczne z gabinetami, drudzy przez

spiski w kraju i stosunki ze wszystkiemi spiskami w Europie,

w coraz wikszem rozdarciu i rozjtrzeniu. A nadziei coraz

mniej, jedna po drugiej rozwiewa si jak fata-niorf/ana

;

a kwasy i gorycze coraz wiksze; a al za krajem coraz

ciszy ; a niedostatek dla wielu coraz dotkliwszy ; a nieraz

i wstyd przed obcymi, jaki brud, jaka burda, jaka po-

twarz, jaki skandal, bo w tem mnóstwie musieli by ladzie

bardzo róni ! wszystko to skadao nieustajcy czyciec, nie-

ustajc tortur wspóln dla wszystkich, i osobn, osobist

dla kadego.

A kiedy jedni szli na emigracy z koniecznoci, inni

za drugimi nie zupenie zdajc sobie spraw z tego co ro-

bili, Mickiewicz szed tam z ca wiadomoci o jej cha-

rakterze protestacyjnym, midzynarodowym, i z czem wicej

jeszcze: z uczuciem jakiej apostolskiej raisyi emigracyi,

z ideaem emigracyi w duszy, którego ideau urzeczywi-

stnienie widzie da, a moe si i spodziewa. Bya to

^poka w jego yciu, kiedy burze Konrada ju byy ucichy,

kiedy sposobem dla nas nie zupenie wyjanionym, ale nie

bez wpywu Oleszkiewicza naprzód, potem pod wpywem
religijnego rozrzewnienia w Rzymie, wyzu si z wszelkiego

pragnienia zemsty, kiedy stara si wyrwa z swojej mioci
ojczyzny w.szelki zaród uczucia niechrzeciaskiego, dy
do tego, eby j w sobie i w innych uwici. Co do siebie,

jak on w ty cli latach sdzi swoje dawne uczucia, to wiemy

z Dziadów, z tej czci trzeciej, która bya napisana wanie
po upadku powstania roku 1831 -go; co do sprawy i przy-
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szoci polskiej, co do powodów jej przegranej, wiemy znowu

z Dziadów, z „Widzenia ks. Piotra", e pojmowa to wszystko

jako ofiar za zbawienie wiata. Zatem on sam w swojem

pojciu exorcyzmowany, wyzwolony z pod panowania szatana

pychy, uniewinniony i obdarzony ask na nowo dlatego, e
„on kocha naród, on kocha wielu, on kocha wiele"^, —
ale tem przebaczeniem i t ask obowizany do tego, eby
si sta cichym i pokornym, witym; Polska powoana do

misyi najszczytniejszej, do misyi Chrystusa, wybrana na to

przez Boga, jako najczystsza i najwitsza midzy narodami

ziemi, ale przecie zdolna upa, jak wszystko co ludzkie,

a przeto obowizana, tej swojej witoci pilnie strzedz, —
oto jak pojmowa wiat, Polsk i siebie w nich, kiedy szed

na emigracy. W takim stanie umysu i uczu, byo rzecz

ju zupenie naturaln, e ten wielki exodus polski wyda
mu si take wyszem opatrznociowem zrzdzeniem. Narody

europejskie „zgasiy ducha" w troskach o bogactw^o, o wy-

god dnia dzisiejszego, w suchej mdroci swoich uczonych,

w przewrotnej polityce swoich rzdzcych zatraciy mio
bliniego, i zmys moralny, a jeeli tak dalej bd grzzn
i drzema, stanie si z nimi jak z czowiekiem, który za-

sypia na mrozie, e lekko i wygodnie same nie wiedzc
kiedy, ze sodkiego snu przejd w mier, zmarzn zupenie

i bez ratunku. Bóg rozrzuci wic po Europie ludzi z tego

narodu, który ducha powicenia zachowa, i do braterstwa

z innymi poczuwa si zawsze, eby oni rozsiewali te ziarna

po wiecie, eby usypiajcych cucili, eby gasnce iskry

ducha rozarzali. Emigracya to „Ro zesacy", których Bóg
rozproszy po wiecie, eby wiadczyli Jemu i prawdzie,

i sowem a zwaszcza przykadem do Niego nawracali narody.

Taki by idea. Rzeczywisto mu nie odpowiadaa:
w rzeczywistoci, naprzód emigracya sama nie pojmowaa si
tak wzniosie, powtóre, podobniejsza bya do burzliwych so-

borów dysputnjcych w dwóch naturach, o pozornej mierci
Chrystusa, do wielkiego gwaru namitnie bronionych herezyi
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i rzucanych kltw, anieli do zebranych w wieczerniku apo-

stoów. Ani w pojciu, ani w zachowaniu si emigracyi nie

byo nic apostolskiego, nawet nic idealnego. Nawet to, co

byo godnem i szlachetnem, byo ziemskiem (czemu sic dzi-

wi, ani za ze bra nie mona) — a nie wszystko byo
tam godnem i szlachetnem, nie wszystko przykadnem i bu-

dujcem.
Mickiewicz tego dostrzeg; uzna w duchu, e tacy apo-

stoowie takiej misyi nie speni, i chcc otworzy im oczy

na to czem s, do czego powoani, czem by powinni, napi-

sa Ksigi Narodn i Piehjrzymstwa Polskiego.

II.

Jako zamiar, Ksigi Pielgrzymstica s doskonae
;
jako

pojcie; s w czci mylne; jako wykonanie s przykre.

Uczy naród w naszem pooeniu, e powinien ywi
w sobie wiar, nadziej i mio — e powinien wierzy

w Boga, a bliniemu suy, e powinien by w uczuciach

czysty, w raowde rzetelny, w postpkach prosty, z obcymi

godny a nie wyniosy, ze swoimi zgodny i dobry, w yciu

domowem cichy i skromny, — uczy go, e jest w rku
Boga, który powiedzia wyranie czego od ludzi da, a swoje

bogosawiestwo uczyni zawisem od spenienia tych -
da, — nic lepszego, i nic witszego: a to jest zamiar, to

jest cel Ksig Pielgrzymstica. Lecz co do poj, trzeba zrobi

rozrónienie. Wewntrzny stan emigracyi i Polski, pojmuje

Mickiewicz doskonale, gani i karci sprawiedliwie, naucza

mdrze. I tak, pierwszy rozdzia zaraz, pierwsza przypowie

o statku rybackim, który dopyn szczliwie do brzegu,

bo nie zatraci igy magnesowej, „a iglic magnesow jest

„mio ojczyzny, a gwiazd wiara niebieska, — z wiar t
„i mioci wypynie statek polski, a bez wiary i mioci

„ludy wojenne i potne zabdz i rozbij si" — ten po-

m
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cztek, ta niby ogólna i wszystko obejmujca nauka, jest

przeliczna, i pomimo, e wymiaby j nie jeden filozof

i polityk, jest prawdziwa. Za t rad pierwsz 1 ogóln,

id inne szczegóowe, odnoszce si do biecych wad lub

skonnoci, czy to emigracyi, czy narodu, jedne przez podo-

biestwa, drugie wprost, nie mniej od tamtej dobre. Nie

sprzecza si o przysz form rzdu, nie oskara si na-

wzajem o upadek sprawy, nie by surowym w sdach, nie

zarzuca sobie zdrady, nie zazdroci, — wszystko to rachu-

nek sumienia, dobry dla wszystkich moe ludzi i pokole
w Polsce. Do najpikniejszych ustpów tego rodzaju naley

rozdzia Xin, przypowie o onierzach szturmujcych do

miasta, którzy na mur dosta si nie mogli dlatego, e kady
chcia by pierwszym : stan tam ten dopiero, który rannego

niós przed sob, a gdy rozdawano nagrody, nie chcia jej

mówic, e pierwszym na murze by ten ranny. Nauka
o bezosobistoci w usudze publicznej, zakoczona piknem
sowem, „skoro czowiek zrczny lub silny, zamiast nie
w gór towarzysza strca go, tedy robi zamieszanie i klsk,
a jeli chwali si z zasugi swej, zasiewa niezgod". Jeszcze

pikniejszy moe jest rozdzia nastpny XIV, o talentach

i zasugach. „Niech kady skada talent swój ojczynie jako

dar w skarbon, tajemnie, nie mówic ile woy. Zasuga
dla ojczyzny jest jako proch... Kto proch rozsypie i podpali,

zrobi may bysk bez mocy, ale kto proch zakopie gboko,
wywróci ziemi i mur z hukiem. Zasuga dla ojczyzny jest

jako ziarno, kto je obnosi w rku i wszystkim pokazuje,

woajc: o to ziarno wielkie, ten je wysuszy i nic z niego

nie otrzyma. A kto zakopie ziarno w ziemi, ten otrzyma

ziarn sto, a z tych stu tysice tysicy". „A có mówi o lu-

dziach, którzy skar si mówic: nie mamy starszestwa

i znaku, albo którzy mówi, oto ten, który stoi na prawo

lkliwy jest, a ten który stoi na lewo nie mdry jest, a wzi
starszestwo — czy onierz dobry idc na nieprzyjaciela

oglda si na prawo i na lewo?" Rozdzia XX zwaszcza,

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. ^
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O niewiecie w letargu i lekarzach mówicych, „lepiej eby
umara ni ma wyzdrowie nie podug mego leczenia", po-

winien by rozpamitywanym rano i wieczór, tak jego przy-

stosowanie jest mdre. S z was niektórzy, którzy mówi

:

niech lepiej Polska ley w niewoli, ni gdyby si miaa zbu-

dzi wedug aryatokracyi, a drudzy: niech lepiej ley, ni
gdyby si miaa zbudzi wedug demokracyi, a inni: niech

lepiej ley, ni gdyby miaa granice takie lub owakie. Ci

wszyscy nie s synami, i nie kochaj ojczyzny"... „O ile

powikszycie i polepszycie dusz wasz, o tyle polepszycie

prawa wasze i powikszycie granice wasze".

To co jest upomnieniem, nagan, co si ciga do

zych naogów lub skonnoci natury ludzkiej lub polskiej,

to jest wszystko dobre i suszne. Ale na odwrót to, co Mic-

kiewicz mówi o stosunku czy Polski czy emigracyi do innych

narodów Europy, to jest z maym wyjtkiem mylne, czsto

niesprawiedliwe, niekiedy (przykro powiedzie) nacigane.

Podstawna myl Ksig pielgrzi/mstwa, która si wije

przez cay ich cig, jest ta, e Polska, która zachowaa du-

cha wiary, mioci i powicenia, poród narodów i spoe-

czestw rzdzcych si interesem, jako najlepsza midzy
nimi, jest narodem wybranym, przeznaczonym od Boga na

to, aby si sta ofiar i odkupicielem wiata. „Dane jest

narodowi waszemu, dziedzictwo przyszej wolnoci wiata",

i „dana jest narodowi waszemu moc Zmartwychwstania",

„bocie wierzcy, kochajcy i nadziej majcy". Wierz, e
w tem istotnie ley moc zmartwychwstania ; wierz, e cho
nadziei mamy wicej ni wiary a nierównie wicej ni mio-

ci, przecie tych warunków nie stracilimy dotd. Wiem
take, e jedn z wielkich spucizn naszej przeszoci jest

to uczucie zwizku midzy ludmi i narodami; e nie wyzna-

walimy nigdy zasady: „kady dla siebie i kady u siebie",

ale owszem trzymalimy si prawa: „nie rób drugiemu, czego

nie chcesz, eby tobie czyniono", a czasem wykonywalimy

i drugie prawo wysze „czy drugiemu dobrze", i tego po-
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czucia, zdaje si, nie stracilimy dotd. „Wasze natury pol-

skie, mówi Wioch w Rozmowie Górnickiego dobre s, askawe,

dobrotliwe" ; to prawda i tego nie powinnimy lekceway,
lecz owszem Bogu za to dzikowa, i t dobro serca prze-

chowywa, eby si nie zepsua. Ale czy ta dobro serca,

czy ta atwo dobrze czynienia drugim, któr istotnie mamy
i której dowody dalimy par razy w historyi, daje nam
prawo uwaa si za lepszych, za wybranych? czy inni nie

maj przymiotów tyle wartych, co te nasze? Czy zliczywszy

dobre, jakie oni zrobili w historyi i to, co im ludzko za-

wdzicza, summa nie przeniosaby summy naszych zasug, na-

szej wyprawy wiedeskiej, albo naszego piknego przykadu

uczciwoci w stosunkach midzynarodowych? Ale jeeli na-

wet nie; dajmy na to, emy istotnie od wszystkich lepsi

i wicej warci ? To niech o tern sdzi Bóg i inni ludzie, nic

my sami, jeeli ta nasza cnota jest prawdziw. To wiad-

czenie wasnej cnocie i wyszoci jest niebezpieczne; i Mic-

kiewiczowi, który tak gardzi Francuzami, Anglikami i innymi

(i w tonie ewangelicznym jeszcze, w przypowieciach), mo-

naby przypomnie tych uczniów, którzy gardzili Magdalen,

albo przypowie o tym Faryzeuszu, który si modli: „dziki

Ci Boe, e nie jestem jak ten celnik". Który z narodów

lepszy, jak to kto lepsz}' midzy ludmi, to wie jeden Bóg.

Ale s inne rzeczy, które i my ludzie wiedzie moemy
i powinnimy, bo je nam wskazuje rozum i sumienie. I tak

na przykad mówi nam one, e koniecznem znamieniem

i warunkiem otiary jest jej dobrowolno, oddanie si na

ofiar zwiedz i wol; bez tego, moe by cierpienie, moe
by expiacya, nie ma ofiary. A wic kiedy nam mówi, e
Polska jest ofiar za grzechy wiata na jego odkupienie, jak

Chrystus, uwierzymy, jeeli nam dowiod, e Polska w chwili

rozbiorów o tem wiedziaa, e si na t rol ofiary powi-
cia z wasnej woli i wyboru. Ale tak nie byo. Dalej, dru-

giem znamieniem i warunkiem ofiary jest, eby ona bya bez

winy. Czy to sobie przyznamy? Zapewne, gdyby sumienie
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ludzkie znao tylko grzechy przeciwko bliniemu ; ale s
grzechy i przeciwko sobie, a Ksigom Pulgrzymswa, które

nauczaj przez przypowieci i podobiestwa, monaby odwa-

y si odpowiedzie take podobiestwem. Wyobramy so-

bie czowieka z najlepszem sercem, który nikomu nie robi nic

zego, owszem robi dobrze, wspomaga ubogich, jest uczynny

dla ssiadów, ale przytem jest leniwy i nierzdny, w domu

niead, w majtku marnotrawstwo, dzieci rozpuszczone i le

chowane, sugi niepopacone, i tak przez lata i lata, a wre-

szcie synowie wyroli na ludzi do niczego, suba niepatna

mimowolnie woya si do kradziey, dobytek, jak mówi

lud, ptaki rozniosy, a waciciel z on i dziemi, zmarno-

wawszy dar Boy, pikny kawa ziemi, dobr gow, niepo-

lednie zdolnoci, poszed na ebranin — czy taki czowiek

(typ to u nas bardzo czsty) jest bez winy? czy jego dobre

serce, atwe wspóczucie, grosz dany biednemu choby z po-

wiceniem siebie, mae zupenie jego gnuno, jego marno-

trawstwo i niedoztwo? Zapewne mrówka z bajki nie jest

dobr: ale czy jej tw^arde samolubstwo usprawiedliwia ko-

nika polnego z tego, e o jutrze nie myla? Nie — nie

jestemy ani ofiar dobrowoln i wiadom siebie, ani nie-

stety ofiar niewinn. A jeeli naprawd mamy nad innymi

wyszo powicenia, uczucie tej potrzeby i tej powinnoci,

to oni maj nad nami wyszo ducha pracy, ducha wytrwa-

nia i tylu tylu innych darów boych. Bo nie sam tylko

mio zna katechizm jako dar Ducha w., ale i dar rady,

i dar roztropnoci, i dar mdroci, i dar siy, a nie mówi,

który z nich lepszy i pierwszy. Historya dostarczyaby na

nieszczcie a nadto argumentów przeciwko tej naszej mnie-

manej wyszoci, politycznych, spoecznych, naukowych, i ze-

szedszy na pole praktycznego ycia, atwo byoby wiersz

za wierszem zbi twierdzenia Ksig Pielgrzymstica. Ale one

na ten grunt nie schodz wcale : one w swojej pozornej pro-

stocie gardz bardzo dumnie rzeczywistoci ycia, nauk,

rozumem, dziaaniem przez rodki ludzkie i ludziom dostpne,
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i zostaj w tej sferze religijno-moralnej, z której daj od

nas, ebymy si podnieli do stanu aski i ucz, jak si do

niego podnie mamy.

Otó na ich gruncie zostajc, musimy im powiedzie,

e le ucz. „Skocie si do pokory" woa autor „wyrzecz-

cie si dumy, zarozumiaoci..." A jake my si skoni
mamy do pokory, jak raczej nie wzji si w dum, jeeli

on nam mówi, e „najgorszy z nas lepszy jest anieli naj-

lepszy z cudzoziemców" — albo, e my jedni zachowalimy

boego ducha, e my (emigranci) jestemy apostoami, sol

ziemi, i mamy uczy innych prawdziwej chrzeciaskiej cy-

wilizacyi? A czyj mamy, czy j doprawdy mamy i czymy
j mieli zupen nawet w najpikniejszych, najwikszych

naszych chwilach? Za Kazimierza, za Jadwigi, lylimy na

tej drodze — ale póniej, czy caa nasza historya, nasze

niezgody i rokosze, nasze veto, nasze poddastwo, nasze

wojska niepacone, nasze sejmy zrywane, nasze wojny bez-

skuteczne, nasz skarb wiecznie próny, nasza wolno tak

le uywana, nasze konszachty z postronnymi, nasze prze-

kupstwa, nasza bezczynno, a póniej wszystkie nasze do

dnia dzisiejszego niezgody porozbiorowe, czy one nie do-

wodz, e wszyscy, ilu nas jest, z nader maemi wyjtkami,

kochamy siebie wicej ni l)liuiego, wicej ni ojczyzn?

e jak mówi Skarga „kurczymy j" w domach naszych,

w stronnictwacb naszych, w upodobaniach i nienawiciach

naszych — i n)y mamy mie prawo uczy drugich cywiliza-

eyi chrzeciaskiej? Moe inni od nas gorsi — niech to wi-

dzi i sdzi Bóg, to do niego naley. Ale do nas naley wi-

dzie, jak wiele nam do takiej roli nie dostaje, i wiedzie,

e nie ma prawa mistrzowa drugim i poprawia ich, kto

sam siebie poprawi jeszcze nie umia.

A jak czytajc w Ksi^.gach Pielgrzyrnstwa o tej apo-

stolskiej misy i emigracyi, przypomnie siebie wszystkie jej

strony ujemne — naturalne zapewne, dajce si wytóma-
czy, ale tak smutne, a nieraz brzydkie swary, skargi, ciasne
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ambicye i prónoci, dziaania polityczne bezrozunine, potwo-

rze, nieraz i zgorszenia, doprawdy zdaje si, e to ironia.

Mickiewicz mia przed oczyma jaki idea emigracyi, jaki

niby zakon czy bractwo, co naksztat pierwotnego Kocioa,

wyobraa j sobie ujt w karby, poddan jakim zwierzch-

nikom jak byi apostoowie i biskupi w kocioacli Jerozo-

limskim, Antyoclieskim, Rzymskim, Efezyjskim i t. d. —
wyobraa sobie, e ci zwierzchnicy dogldaj, upominaj,

sdz, w razie potrzeby wykluczaj z grona pielgrzymstwa...

niestety, nic lepiej nie dowodzi utopijnoci Ksiajj Pidgrzym-

stua, jak ta (nierozwinita) myl organizacyi emigracyi ; bo

wyobramy sobie nawet, e pielgrzymi wzili do serca t
ewangeli do nich napisan, e chc podug niej si urz-

dzi i y, to i wtedy jeszcze byby si ten koció roz-

pad przy pierwszym wyborze swoich zwierzchników. Trafne

w zem, jakie wytykaj, mdre i dobre, kiedy ka nam

ducha nie gasi i pielgnowa w sobie wiar, nadziej i mi-

o, bdz Ksigi Pielgrzymstiiri w swoich pojciach i hi-

storycznych i politycznych i moralnych nawet, kiedy nam

ka wierzy w nasze „umczenie" za grzeciy wiata, kiedy

nam mówi, emy lepsi i wysi od drugich, i kiedy nam

ka apostoowa cywilizacy chrzeciask po wiecie, przyj-

mujc za pewne, sposobem miaym i lekkowiernym, e j
sami posiadamy.

Rzeklimy wyej, e Ksujgi ri*4grziiiiistu-a w zamiarze

dobre, w pojciach (w znacznej czci) bdne, sa w wyko-

naniu przykre. Trzeba to sowo usprawiedliwi.

Przykre s naprzód przez swój ton ewangeliczny. Kiedy

go Sowacki uywa w Aiilicllirn. nie razi to, bo widocznie

naladuje on tylko styl, a rzecz sama cho z przystosowa-

niem moralnem i patryotycznem, nie zamierza jy nauk,

tóraaczeniem prawd boych, jest szczerze i otwarcie poema-

tem. witoszek moe si zgorszy tem naduyciem formy

i stylu pisma w. do rzeczy wieckich, ale i ten nawet po-

winienby si uspokoi, bo widocznie w'zity tu jest tylko
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styl, tylko forma. W Ksigach Pielgrzym stica jest inaczej.

One maj by sowem nauki, sowem prawdy, tómaczeniem,

objanieniem woli boej i boego prawa; w tym celu byy
napisane, jako takie staj przed nami. Mickiewicz sam oczy-

wicie mia je za sowa „pene aski i prawdy". Ze im ten

ton ewangeliczny nada, to oczywicie dlatego, e zaczyna-

jc ju wtedy gardzi wszelk form poetyczn, tej tylko

przypisywa wag i warto i moc dziaania na serca ludz-

kie, która jest najprostsza, najczystsza, w której ziemskiej

piknoci i sztuki nie ma, która mówi : „tak tak, nie nie".

Otó, jeeli czowiek w rzeczach religijnych obojtny, wziby
t form obojtnie jak kad inn, albo jeeli fantazya So-

wackiego upodoba j sobie poetycznie i zastosuje do poe-

matu, to moe by ganionem albo chwalonem, ale dla chrze-

ciauskiego sumienia nie bdzie tak przeciwnem, jak kiedy

czowiek w wielkiera niby podniesieniu uczucia i ducha re-

ligijnego, dla myli wasnych wemie ten jzyk, którym

mówi Duch w. z Ewangelii. Sumienie chrzeciaskie jest

tera zraone, bo mimowolnie mówi sobie, e ten czowiek

musia przypisywa sobie jaki szczególny stan aski, musia
mniema, e duch boy zstpi na niego, kiedy si nie wa-

ha nauk i rad wasnych ubra w ton i w sowa ewangelii.

Ludzie innego wyznania zapewne tego wraenia mie nie

mog: dla chrzecian jest ono przykre. Bo za przypuszcze-

niem, e Mickiewicz sobie taki wyjtkowy stan aski przy-

pisywa, idzie mimowolnie drugie, to jest, e caa prostota,

caa pokora, cae unienie ducha, o które si stara i o któ-

rem mówi, byo pozornem — bez jego wiedzy, z jego naj-

lepsz wiar — ale tylko pozornem. Dlatego Ksip^gi Piel-

grzymstioa s w wykonaniu przykre. Zwaszcza, kiedy si
w nich spotka tonem Ducha w. powiedziane rzeczy bd
nieprawdziwe, bd niesuszne, bd bahe. A s tu te wszyst-

kie trzy rodzaje rzeczy.

Na wstpie, w tym pogldzie na dzieje wiata od jego

„pocztku do umczenia narodu polskiego" s rzeczy histo-
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rycznie faszywe, jak na przykad, e w wiekach rednich

za wojen krzyowych, „wszystkie narody uwaay siebie za

jeden naród chrzeciaski a wszyscy króowie za braci, e
wolno rozszerzaa si dobrowolnie od królów do szlachty,

od szlachty na miasta" — to jest stan rzeczy, który by
powinien, ale którego nie byo niestety nigdy. Przedstawie-

nie wolnoci polskiej w idealnem wietle braterstwa, równo-

ci i mioci, nieszczciem take bole tylko moe tego,

kto zna history swego narodu, a znajc j nieraz musia

nad ni cierpie. Jeeli si mówi sowa prawdy tonem Ewan-

gelii, to nie naley nic odmienia ani zataja; Ewangelia,

prawda boa, nie znosi tendencyi.

Niemniej przykre do widzenia s rzeczy bahe w /v's/^'-

yach. I tak na przykad, chcc w nas podnie ducha, mÓAvi,

e Bóg najaskawszy jest na najuboszych i najndzniej-

szych, i na dowód przytacza wskrzeszenie azarza. Cel chy-

biony, bo jake ja w tem znajd pociech i wiar (jeeli

jej potrzebuj), kiedy zajrzawszy do Ewangelii widz, e
ndzny azarz z przypowieci, a wskrzeszony azarz brat

Maryi i Marty— to dwaj azarze róni, których en pomiesza

w jednego, eby mu suy za dowód. Albo to upatrywanie

jakiego mistycznego znaczenia, jakiego jakctby wyszego

zrzdzenia w rzeczach przypadkowych, szukanie wielkiej ironii

losu w imionach: Fryderyka, Katarzyny, Maryi Teresy? có
dopiero w imieniu Kazimierza Perrier, którego imi znaczy

„skaenie pokoju" (kazi mir), a nazwisko pochodzi od sowa

pertre i znaczy zgub ! Opowiadaj o Mickiewiczu, e kiedy

Towiaski przyjecha do Parya i zamieszka Rne d'Amster-

dam, nieszczliwy jego adept widzia w tem prorocze zna-

czenie, jakoby wyrok boy „dam ster dam"! Nie wierzy

si, nie chce si wierzy, a przecie czytajc te tak naci-

gane tómaczenia imion w Ksigach Pielgrzymstica, mimo-

wolnie myli si, e moe i tamto j)rawda.

Naprzód czy to godne takiej ksigi prawd, takiego ka-

techizmu, jakim miay by Ksigi Plelgrzymstwa, eby w nich
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choby wspomnie czowieka, który swoim krajem rzdzi

krótko, na losy wiata nie wpyn, który w historyi zaj-

muje miejsce ledwie widoczne? Powtóre, jest to wielka nie-

sprawiedliwo, rzecz dziwna w pimie ewangelicznej treci

i tonu. Mickiewicz nie móg nigdy darowa monarchii lipco-

wej, e ona nie przysza w pomoc powstaniu polskiemu, e
si staraa o uznanie siebie za rzd francuski przez Rosy,

wreszcie, e przez czas jaki zaprowadzia obostrzenia prze-

ciw osiadaniu emigrantów polskich we Francyi ; a e u steru

wadzy by w pocztkach monarchii lipcowej Kazimierz Per-

rier, wic dosta si on do Ksig Pielgrzymstwa razem

z Fryderykiem i Katarzyn jak eby im równy. Niesprawie-

dliwo wielka! K. Perrier by czowiekiem niepospolitych

zdolnoci, a charakteru nietylko dzielnego, ale na wskro
uczciwego, który swojemu krajowi suy bardzo rozumnie

i bardzo gorliwie, którego rycha mier (1832) bodaj czy

nie bya wielk dla Francyi strat, bo mia wicej zrcznoci

ni Guizot, wicej powagi ni Thiers, wicej godnoci ni
Ludwik Filip. A co do Francyi! Ze jej polityka wzgldem
Polski bya z, dla niej samej zgubn, widzimy nieszcz-

ciem dowody ; ale to jest pewne, e ze wszystkich rzdów
francuskich najmniej zego zrobi nam rzd Ludwika Filipa.

Bo kiedy Ludwik XIV bi si z Austry na polskim gruncie

i plta nas w nieszczsne sprawy szwedzkie, uywa Maryi

Ludwiki za rodek a naprawd jej nie popiera; kiedy Lu-

dwik XV, czu dobrze, co mu interes Francyi w Polsce robi
kaza, czu tak dalece, e mia w niej dwie polityki, osobist

tajn, i urzdow, a nie mia odwagi tej tajemnej zrobi

urzdow, kiedy Napoleon mia Polsk w rku a zrobi Ksi-
stwo Warszawskie — monarcliia lipcowa ma to przynajmniej

za sob, e najmniej ze wszystkich moga, i nigdy nie zro-

bia zawodu, Bo da od rzdu tylko co ustanowionego,

eby wydawa wojn Rosyi i prowadzi j na drugim kocu
Europy?... pozwólmy, e to by bd, ale w kadym razie

bd do darowania. eby doj do Polski na jej ratunek,
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Francja byaby musiaa bi si z calemi Niemcami, czy

moga? Zapewne lepiej byo wtedy jal^ w rol\U 1870, ale

przewidywanie ludzkie nie przechodzi pewnej miary, nie ma
si prawa nikogo wini za to, e mu Bóg nie da intuicyi

proroczej. A uczciwym wzgldem nas ten rzd by: nie zrobi

ani obietnicy ani zawodu; w pierwszej chwili na pierwsze

pytanie odpowiedzia, e pomódz nie moe i nie pomoe.

Mówmy, e postpi nieroztropnie, le dla Francyi, ale nie

mamy prawa skary si, jakoby by nieuczciwym wzgldem
nas. To niesprawiedliwo, co wicej to niewdziczno. Bo

niegodzi si pamita chwilowych utrudnie stawianych emi-

grantom i za nie sprzga imi ministra francuskiego z imie-

niem Fryderyka, a zapomina o tem, wiele tysicy znalazo

tam przytuek, bezpieczestwo, i z rki tego samego rzdu

chleb powszedni; nie godzi si zapomina, e przez czas

trwania tego rzdu, pomimo jego pokojowego usposobienia

nie byo jednej sesyi Jzb, któraby w mikkiej formie za-

pewne, ale nie podniosa protestacyi za Polsk. Ze wszystkich

rodzajów niewdzicznoci najgorsza jest ta, która przyjwszy

dobrodziejstwo, skary si i narzeka, e ono byo za mae.

A prócz tego jeszcze jedno, to, e my mamy wielk

bystro w wykryciu obowizku, jakiego nie wypeni kto

wzgldem nas, ale daleko mniejsz w tem, czy sami wyko-

nywamy swój obowizek wzgldem siebie. Ze Francya trzy-

maa si zej polityki wzgldem Polski, to pewna; jednak

czy biorc rzecz susznie, mona mówi o obowizku, powin-

noci wspomagania Polski? Nie; — byoby to czem wicej,

powiceniem i heroizmem, które dla tego s rzeczami naj-

pikniejszemi na wiecie, e s nad miar obowizku, e
przez nie robi czowiek wicej ni powinien. Moe si zda-

rzy, e wasny interes doradza taki akt heroizmu, i tak

moe byo w tym razie. Francya tego interesu nie poja
nigdy, i stao si to dla niej wielkiem nieszczciem. Ale

jakiem czoem bdziemy j wini, e nie poja co jej na

sprawie polskiej zaleao, my, którzymy sami nigdy tego
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pojc nie chcieli, cho nas ona obchodzia bliej ? którzymy

nie chcieli nigdy poj, co nam zaleao na paceniu jej po-

datków, na strzeeniu jej granic, na dochodzeniu jej sejmów?

którzy póniej, po rozbiorze, w samem deniu do niepodle-

goci nie chcielimy zrozumie, ile tej sprawie zaley na tern,

eby to denie mdrze prowadzi i skutki dziaa dobrze

przewidywa i oblicza? Dla nas o tem pamita, to robi^

to obliczy, byo najprostszym obowizkiem; i my którzymy

tego obowizku nie wypenili nigdy jak si naley, którzymy

dobrze chcieli tylko, ale dobrze myle i dobrze dziaa nie

umieli (a tomy powinni tak jak chcie), my bdziemy wy-

rzuca drugim, e nie zrobili nad swój obowizek, kiedymy
zawsze poniej niego zostawali ? Nigdy przypowie o tramie

i somie nie miaa wikszego przystosowania jak w tym

razie. Straszne wraenie robi te groby Mickiewicza na

Francy „przyjdzie wielki ucisk na Jud i na Izraela" —
te groby wojny, godu i ucisku obcego, to si stao! Wódz
z przypowieci jego (rozdzia XXI) jest rozbrojony, a roz-

brojony dlatego zapewne, e zaniedba broni swojej kró-

lowej, wolnoci i sprawiedliwoci. Ale to nie prawda, eby
mu miao l)y gorzej „ni Lugdunowi i Nantes w dniach

konweneyi, w dniu, kiedy wolno zasidzie a stolicy wiata
sdzi narody. — Wtedy bdziecie obrzyna uszy blinim

ywym i uszy samym sobie i piec i je, bo zasuylicie^

abycie byli bez uszu, jako s szelmowie" (XXIII). Czy taki

ma by dzie wolnoci, dzie konfederacyi europejskiej,

o którym mów i poeta ? ten dzie sdny, dzie paczu i zgrzy-

tania zbów, dies irae, cnlamitatis et miseriaef I czy to

jedna z tych rzeczy, o których autor jak sam mówi, wie

z „aski Boej ?" W kadym razie nie bdzie to dniem wol-

noci ale dniem zguby; a jeeli na to zasuyli ci, co za-

niedbali tylko czyni nad obowizek wzgldem ojczyzny

cudzej, to jake dopiero m.ogoby by tym, którzy wzgldem
wasnej nie czynili tego, co byli powinni?
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Ksi(^(ji Pelcjrzymstica w przekonaniu autora, byy pi-

sane w jakim stanie laski, niemal objawienia: sam mówi,

e niektóre rzeczy „s z aski Boej". Tymczasem, dotd widzie-

limy w nich zarozumiao i niesprawiedliwo, a w kocu
jest jeszcze okruciestwo, brak mioci i przebaczenia, trzy

rzeczy, które si sprzeciwiaj stanowczo tej asce, o której

autor mówi i myla. I dlatego to robi one wraenie przy-

kre. Boli nas to, e widzimy jego w tern zudzeniu co do

rzeczy i co do siebie, goszcego jakoby z Boego natchnie-

nia sowa nietylko wasne, ale bardzo ludzkie. Ta sprze-

czno pomidzy jego mniemaniem, a tem co zrobi, pomidzy

tonem dziea a jego treci, stanowi kardynaln sabo
Ksig Ptelgrzymstwa ; sprawia, e pomimo dobrego zamiaru,

pomimo piknych i dobrych nauk, cao jest faszywa, nie-

zgodna z rzeczywistoci, ani co do przeszoci, ani co do

chwili obecnej, ani co do Polski, ani co do innych narodów.

Jakim sposobem móg Mickiewicz popa w takie zu-

dzenie, eby rzeczy niesprawiedliwe i bahe (choby obok

najlepszych) bra i podawa za ewangeliczne prawdy? Nie-

stety w dalszym cigu jego zawodu zudze takich ujrzymy

wicej. To byo moe pocztkiem , zapowiedzi dalszych

;

a powodem bya moe pewna sprzeczno w jego duszy,

pewna bez jego wiedzy nieszczero z samym sob. Zrzuci

on z siebie dawn pych Konrada, uwierzy w prostot,

pokor, w potrzeb poddania si i wiary, wyrzek si siebie.

Ale tylko pozornie, bo nie wyrzek si nadziei, e mu to

bdzie zaraz nagrodzonem, wróconem ; myla, e za tem

unieniem i wyrzeczeniem si siebie, ten stan aski, intuicyi,

ot)jawie zaraz nastpi musi i nastpi. Czeka na niego,

liczy na niego, by pewien e przyj musi ; a przez to

usposobiony i przygotowany by do tego, eby wzi za

wysze natchnienie, za gos Boy, za obj-;iwienie, myl ludzk,

zrodzon z jego wasnych wrae i sdów, (rdyby l)y tych

natchnie tak nie da i tak si nie spodziewa, sowem

^dyby by wyrzek si siebie zupeniej, byb^' na widok
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eraigracyi jak bya, i jak by bya powinna, napisa dla niej

po ludzku z wasnego serca i z wasnej gowy nauki, któ-

rych ludzie byliby atwiej suchali, którym byliby atwiej

wierzyli, bo nie potrzebowaliby pyta i wtpi, kto do nieb

mówi; a wyrane sowo najgodniejszego midzy ludmi, by-

oby zrobio wicej wraenia, jak niepewne, wtpliwe sowo

Boe. Przez to, e chcia i mniema bj w bezporedniej sty-

cznoci z Duchem witym, uy tonu Mojesza lub w. Pawa^
a pod tym tonem przekrady si mimo jego wiedzy myli

ludzkie i mylne, i napisa rzecz, która i przez swoj tre
i przez usposobienie w jakiem bya pisana, jest przygrywk
i zapowiedzi wielkiego zudzenia i wielkiej pomyki jega

ycia: messyanizmu.

Gdyby szuka pocztku tych poj Mickiewicza w lite-

raturze polskiej, i zwizku ich z uczuciami i wyobraeniami

starszych od niego poetów, trzebaby powiedzie, e od sa-

mego trzeciego rozbioru zjawia si a pomau rozwija, to poj-

mowanie naszego obecnego stanu jako pokuty, jego szcz-

liwego koca jako warunku lepszej przyszoci wiata. Koz-

wijao si te mniej wyranie, ale równoczenie, pojcie

Polski jako narodu wybranego i lepszego od innych, i obja-

wio si otwarcie w Brodziskiego Motcie o NarodotcocL
By wic niewidzialny, ukryty, ale niezawodny zwizek midzy
Mickiewiczem a jego poprzednikami, (Woroniczem naprzy-

klad): od poetycznego idealnego pojcia historyi polskiej

w Mowie Brodziskiego, do przypisania jej Chrystusowej

misyi ofiary, i odkupicielki, byo ju moe niezbyt daleko.

Ale widoczniej szym moe jest zwizek tego dzieka
Mickiewicza, z nadziejami i deniami ludzi zachodnich. Jak
ono im trafio do przekonania i serca, dowodzi przekad Mon-
talemberta, i fakt, e Lammenais naladuje Ksigi w Paroles

d'un croyant, które koczy nawet na wzór Mickiewicza litani

podobn do litanii Pielgrzy m skiej. Dla tego za tak
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uwierzyli oni w sowa Mickiewicza, i tak do nich przylgnli,

e w nich wiele wasnych nadziei, pragnie i i)0j, wiele

wasnego ducha znaleli.

Stosunek ten wzajemny zacz si niewtpliwie od tego,

e Laninienais swojemi dzieami wpyn na Mickiewicza.

Potem nastpi stosunek odwrotny. Jak niedawno Essai sur

l'Indifferenc<i otworzy i rozwin w umyle Mickiewicza

widoki i pojcia dotd jemu samemu nieznane, bo myla
o nich mao, tak teraz Ksigi Pielgizymstioa wywary wpyw
potny na umys i dusz tamtego. W dalszych za latach

zmieni si to raz jeszcze. Jak w Parolcs znajduj si rzeczy

ywcem z Ksig wzite, tak póniej Mickiewicz pogrony
w nowej religijnej doktrynie, Mickiewicz w wojnie z Ko-

cioem, powtórzy znowu nie jedno, co Lanmienais przed nim

powiedzia. Samo to pojcie Kocioa jako tego, który sko-
czy niby swoj misy, a ask Bo i ducha utraci, to pod-

stawne pojcie Kursów ostatnich, jak mnóstwo w dowodzeniu

szczegóów i argumentów, pochodz z Afaires de Home: cala

mistyczno-chrzeciaska rewolucyjno widoczna w póniej-

szych Mickiewicza artykuach ma podobiestwo uderzajce,

zatem pokrewiestwo niezaprzeczone, z pojciami i pismami

znakomitego zbuntowanego francuskiego kapana.

Szczegóowe zbadanie i wykazanie tych podobiestw,

feyblt>y wan i godn podjcia prac, jak ciekawem i nau-

czajcem byoby porównanie tych dwóch ludzi, i tego psy-

chologicznego procesu, przez który oba od gorcej wiary

i cile (u jednego fanatycznie) katolickich przekona, doszli

do zerwania z Kocioem. Co si tyczy ksidza Lammenais,

sprawa jest jasna i dostatecznie wytómaczona. By moe,
e w Rzymie postpiono z nim niezrcznie ; ale ostatecznie

powodem byo to samo, co z niejednego znakomitego obrocy
i wyznawcy zrobio nieprzyjaciela Kocioa i odszczepieca —
pycha. Mia on tyle nad ni mocy, tyle siy, wiary i prze-

konania, e przemóg si raz, podda si i uleg; ale wy-

trzymawszy t prób raz, drugi raz ju przetrwa jej nie
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zdoa. Z Mickiewiczem jest trudniej: bo ten tali by nie

rozumowem przelionanieni tyllio ale gorcem uczuciem do

wiary i Kocioa przywizany, e nawet bulla Grzegorza XVI
do biskupów polskich z roku 1832, dla ówczesnej Polski tak

bolesna, ta bulla, która tylu od Kocioa zrazia i odtrcia,

jego nie zachwiaa w tern przywizaniu; wytrzyma wic
zwycisko prób cisz moe ni Lammenais. A jednak

póniej odsta i poszed ladem tamtego? Znajdzie si przecie

z czasem kto, co nam to naleycie wyjani...

Na dzi wystarczy powtórzy, e Ksigi Pielgrzymstica

oznaczaj wan chwil w jego yciu i wany zwrot w jego

duszy. Jest w nich wysoki chrzeciaski i polski idea, praw-

dziwy, czysty, taki jak by powinien. Ale jest i zarozumia-o narodowa (widoczna w mylnem pojciu przeszoci jak

teraniejszoci) — jest duy zasób silnej namitnej niena-

wici, i jest gorszy, niebezpieczniejszy od tamtych pierwia-

stek dumy osobistej, ukrytej i jemu samemu nieznanej ale

rzeczywistej , widoczny tem zaufaniu zudnem , w którem

mylom swoim przypisuje pocztek i pochodzenie ,,z aski
Boej".

S wic w chwili pisania Ksig dwa w jego duszy

pierwiastki, dwie siy, z których jedna drug prdzej czy

póniej przemódz bdzie musiaa ; a która z nich zwyciy, ta

stanowi bdzie o dalszem jego yciu i dziaaniu.
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Zebrane tu razem mniejsze rozprawki o dzieach Sowac-

kiego, powstaway przygodnie, prawie przypadkiem, pod wpy-

wem okolicznoci lub potrzeby. Powodem do pisania o Mazepie

byo yczenie jednego z pism warszawskich, a punktem wyjcia

jego przedstawienie na tamtejszej scenie. Horsztyski by druko-

wany w Przegldzie Polskim, tako po przedstawieniu w teatrze

krakowskim. Niepoprawni, to tre jednego z publicznych odczy-

tów w Krakowie, tych kopotliwych odczytów, do których nieszcz-

liwy prelegent musi szuka przedmiotu, a takiego, któryby nie

by ani za dugi ani za nudny, ani (jeeli w Warszawie) podej-

rzany dla cenzury: i po dugiem szukaniu obrabia wreszcie

z rozpaczy jaki przedmiot, cho sam dobrze nie wie dlaczego

ten wanie a nie inny. Taki pocztek tych rozprawek tomaczy

(jeeli nie usprawiedliwia) ich usterki. Wszelako odczytujc je

po wielu latach, mam je dzi jak wtedy za prawdziwe ogóem
wziwszy, niektóre w nich spostrzeenia za trafne: i dlatego

sdz, e jako dodatek do licznych u nas prac i bada nad

Sowackim zawsze jeszcze uj mog.
Autor.

9*





Wic graj Mazep w Warszawie! Wic ukaza si

Sowacki wreszcie na pierwszej polskiej scenie ! Biedny poeta

:

kiedy wyjeda, na krótko jak mniema, dwudziestoletnim

modziecem z rkopismem Mindoioy w kieszeni, marzy
zapewne, e kiedy za ten i za inne przysze swoje dramata

usyszy w tej sali huczne oklaski.

A gdyby wtedy jaka Nimfa smtna

Wiadoma ludzkiej przyszoci krzykna:

„Ju tu nie wrócisz, i stopy twej pitna

„S tu ostatnie . .

.

..gdyby jaka Nimfa w owej chwili,

Kiedy poeta na wiata zatargi

Puszcza si, takie proroctwo wyrzeka:

Uczuby w sercu co — co naksztat pieka.

Ale gdyby ta sama Nimfa bya dodaa, e kiedy, cho
póno, po. latach wielu, „sawa wszystkiego pamitna" od-

niesie do Warszawy jego imi i cho jedno jego dzieo,

byby zapewne znalaz w tej obietnicy pociech. Byby sobie

powiedzia, e cho cz jego powróci — nie najlepsza za-

pewne — ale ta, która nadajc si najlepiej, moe — do

teatralnych przedstawie, szczególne ma aski u dramatycznych

artystów i ich dyrektorów.

Wiadomo, e Mazepa by grany na scenie warszaw-

skiej, odbiera si z pewnem wzruszeniem: syszy si o tem
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jak gdyby o rodzaju pomiertnej satysfakcyi, danej czowie-

kowi, który za ycia mia icti mao. A z radoci take
m3'li si o publicznoci, która miaa wreszcie sposobno
zobaczy i osdzi sztuk, dalek wprawdzie od doskonaoci,

ale byszczc wietnemi przymiotami talentu, a w ubóstwie

naszego dramatu jedn z jego ozdób; jedn z tych rzadkich,

o których zego mona powiedzie wiele, ale w których jest

ta rzecz jedyna co odkupuje bdy, a niedoskonaym dzieom

zapewnia ycie i saw — poezya.

Zwaywszy, e to przedstawienie wywoao w umysach
ywe zajcie si autorem i jego dzieem, moe bdzie na

czasie dzieu temu par uwag powieci.

Chcc by surowym wzgldem Mazepy, a moe tylko

cile sprawiedliwym, trzebaby o nim powiedzie, e to dra-

mat zy, peen sytuacyj nienaturalnych, napronych, które

piknemi nie s, które autor mylnie za pikne bra; a nie

mogc doj do nich naturalnie, prostemi sposobami, miisia

naciga je sztucznie, gwatem, przyprowadza je szeregiem

dowolnych przypadków, nie wynikajcych bynajmniej ani

z psychologicznego stanu osób wystpujcych w dramacie,

ani z ich wzajemnego do siebie stosunku. Niezawodnie dramat

to zy, faszywy ; dramat który za zym przykadem poszed

i zy przykad daje. Poezya, tragedya zwaszcza, najbardziej

z natury swojej na ten bd naraona, bdzi zawsze, ilekro

bierze okropno i zgroz sam za tragiczno, a nie dba

o to, eby okropno ta bya konieczn i uzasadnion w na-

turze dziaajcych charakterów, lub w naturze silniejszych

od ludzi wypadków. Rónica tych dwóch rodzajów zgrozy

da si pozna i wytómaczy na przykadach. Wemy Szeks-

pira. Z pewnoci nie ma nic straszniejszego jak Król Lear.

Co za acuch zbrodni i okruciestw! a wszystkie spenione

z jak wciek naiwnoci barbarzystwa, niczem nie za-

godzone: córka przeklta przez ojca i wypchnita za nic,

za to, e ojciec nierozumny i popdliwy ; ojciec, starzec, król,

wypchnity z domu przez córki : Gloster olepiony, Cornwall
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zabity, Regan otruta, Cordelia zaduszona, a to wszystko do-

konane tak brutalnie, i o wicej, napisane tak brutalnie,

z takim nieubaganym realizmem! Tymczasem te wszystkie

zgrozy i okropnoci (cho istotnie przykre i mczce, zwaszcza

do widzenia na scenie), znosi si, i nietylko si znosi, ale

podziwia. Kiedy za w Mazepie Wojewoda wpada do po-

koju ony i kae zamurowa alkow, albo kiedy Zbigniew

idzie si strzela z Mazep; kiedy znów w Lukrecyi Borgii

Wiktora Hugo, Ksi Ferrary zmusza Lukrecy Borgi do

podania trucizny Gennarowi, który jest jej synem, a przy-

tem przynajmniej na pó jej kochankiem: to natura czytel-

nika a zwaszcza widza odwraca si od tego ze wstrtem,

a zmys estetyczny wzdryga si i protestuje, nazywa to

brzydkiem. Dlaczego? Czy dlatego, e jedno jest Szekspira,

a drugie tylko Wiktora Hugo lub Sowackiego? Tak, wanie
dlatego. Nie eby Szekspirowi wszystko byo wolno, i wszystko

byo piknem dlatego e on napisa, nie dla bezmylnej

i udanej admiracyi ; ale dlatego, e tragik genialny, Szekspir

czy Eschylos, czy Sofokles, umie wprowadzi okropno ro-

zumnie, umie j zrobi potrzebn, usprawiedliwion. Grecy

take nie bali si sytuacyj strasznych: kazirodztwo Edypa,

historya Atrydów zakoczona matkobójstwem Oresta, to

okropniej sze nad wszystkie wymysy Wiktora Hugo. Tylko

te okropnoci teatru greckiego znosi Grek dlatego naprzód,

e widzia w nich rzeczywiste fakta, które si podug jego

mniemania istotnie zdarzyy; powtóre znosi je on, i znosi

i zniesie je ludzko zawsze, dlatego, e wielki poeta umia
odda i przedstawi ca wielko czy nieszczcia, czy zgrozy,

czy zbrodni, nie obraajc nigdy ani zmysu moralnego, ani

zmysu estetycznego. A gdyby Sofokles, dajmy na to, przed

odkryciem tajemnicy by umieci jak scen maeskiej
czuoci midzy Edypem i Jokast; albo gdyby po odkryciu

oni jeszcze z sob si widzieli i mówili, gdyby Jokasta przed

samobójstwem wysza na scen, tlómaczya, e zabi si musi,

egnaa si z dziemi i t. p., czy byoby to do wytrzymania?
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Ale takt artystyczny Greków by za wielki, instynkt natury

ludzkiej zbyt jeszcze wiey i prosty, eby co podobnego

w poezyi sta si mogo, i tragik staroytny umia okropno
sytuacyi swojej zagodzi w Edypie tem, e i Edyp i Jo-

kasta s niewinni, zbrodnia mimowolna, niewiadoma; nie-

szczcie tem wiksze, ale ludzie szlachetni i pikni, kiedy

ta sama sytuacya, przy wiadomoci z ich strony, byaby
nie do zniesienia. Klytemnestra jest wielka w swojej zatwar-

dziaoci i zdradzie, a cho zbrodnicza, nie jest potworna:

dlaczego? bo straszna krzywda zadana jej niegdy, pada
na dusz potn, namitn, gwatown, i zrodzia w niej

zemst nieubagan ; ta sama Klytemnestra gdyby Agamemnona
zabia dlatego tylko, eby spokojnie i swobodnie moga y
z Egestim, byaby wicej zbrodnicz, ale tragiczn, pate-

tyczn juby nie bya. Grecy w najwikszej okropnoci

i zgrozie umieli zachowa i uwydatni w figurach swoich

pierwiastek heroiczny, zachowa im ich charakter pól-bogów.

Szekspir znowu, nie szczdzi okropnoci w Learze, ale ucho-

dz one zawsze, ilekro maj suszny i rozumny powód; i na

odwrót, ra kiedy go nie maj. Znosi si wszystkie nieludz-

koci i wszystkie barbarzystwa jakie si tam dziej, bo si
wie, e si ma przed sob wiat dziki, i wiat w ostatnim

stopniu rozkadu i rozprzenia. Ale w tym samym Learze

ju si nie znosi wyupienia oczu na scenie: to ju nie okrop-

no, ale obrzydliwo, to nie potrzebne, a zatem nieuspra-

wiedliwione i race.
Nowszy teatr romantyczny, zwaszcza francuzki, wpada

bardzo powszechnie w ten bd, e wyszukiwa sytuacyj jak

najbardziej napronych i nienaturalnych, w mniemaniu, e
sytuacya im bardziej okropna, tem bardziej bdzie tragiczn,

a tak znalazszy, dorabia do niej cay dramat, osoby (któ-

rych charakterami nazwa nie mona), i cay przebieg sprawy,

który poprzedza mia ow dramatyczn niby sytuacy. Tak

naprzykad cay Hcmani jest dorobiony do tego effektu

w zakoczeniu, kiedy szczliwemu bohaterowi fatalny róg
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przypomina, e ma dotrzyma sowa i odebra sobie ycie;

cala Lukrecya Borgia wysza z bdnego mniemania, e
bardzo tragiczn bdzie sytuacya matki, zmuszonej poda

trucizn synowi, sytuacya skomplikowana jeszcze tem, e
ten syn matki nie zna i ma dla niej nie zupenie synowskie

uczucie. Wykonanie odpowiadao pomysom. Grecy, z deli-

katnym bardzo zmysem moralnym i estetycznym, agodzili

zawsze to, co w sytuacyi byo zbyt okropnem : Sofokles wpro-

wadza Edypa albo niewiedzcego o swojej mimowolnej zbro-

dni, albo ju dobrowolnie za ni ukaranego, a najstraszniejsza

chwila, odkrycie, trwa niezmiernie krótko, prawie jej niema.

Pisarze gorsi, pisarze na efekt, dla poklasku albo dla za-

robku, bez artystycznego taktu wielkich poetów, lubi wanie
zatrzymywa si jak najduej nad tak napron, mczc,
wstrtn sytuacya. Myrrha Afierego przez pi aktów roz-

wodzi si wymownie nad swoj mioci do ojca; Marion

Delorme na scenie decyduje si na to powicenie, które

miao ocali Didiera, i zaraz powraca z uaskawieniem, eby
nikt nie móg wtpi co przez ten czas robia. Gawied kla-

szcze autorowi, albo przeraa si zdziwiona t brudn okrop-

noci, — ale Muza tragedyi zasania twarz i rozdziera na

sobie szaty, bo wie, e w takich razach ka jej robi a-

mane sztuki, a odbieraj charakter, powag i pikno
poezyi.

Otó, amane sztuki take wyprawia i Sowacki w Ma-
zepitf, dramacie, któremu za prawdopodobny powód, nie za

usprawiedliwienie, poda trzeba zy przykad Wiktora Hugo

;

w którym autor, bez miosierdzia i bez artystycznego taktu,

bierze osoby swoje i czytelnika na moralne tortury, krcc
korby i nacigajc sznury coraz bardziej i bardziej, — a
wszystkie nerwy drgaj, a we wraeniu jakie si odnosi,

góruje nad wszystkiem oburzenie i wstrt, a z zapadni-

ciem kurtyny doznaje si jakiego uczucia ulgi i uspokoje-

nia, i mówi si: Dziki Bogu, przecie si skoczyo!
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Podanie o kozaku przywizanym do dzikiego konia

przez obraonego ma, posuyo za wtek, do którego wy-

obrania Sowackiego dorobia wszystkie okolicznoci poprze-

dnie. Podanie starczyo na katastrof, trzeba byo dramatu.M zazdrosny i kozak, to nie dosy: trzeba byo kobiety.

Ta kobieta jak miaa by? Czy iochaa Mazep? czy on

by jej kochankiem? Nie — bdzie bardziej zajmujca, pi-

kniejsza, jeeli zostanie czyst i nieskalan jak dziecko;

zemsta ma bdzie daleko okropriiejsz, jeeli bdzie nie-

sprawiedliw. Ale Wojewodzina kochajca ma, lub tylko

nie kochajca nikogo, a przy starym mu spokojna i swo-

bodna, jeeli nie szczliwa, to nie dosy. Wzbudzi ona

wicej wspóczucia, jeeli bdzie kochaa i cierpiaa bardzo;

wicej zajcia, jeeli mowi wierna, tej mioci przed

nikim, nawet sama przed, sob, nie wyzna: jej nieszczcie,

i tragiczna pikno jej charakteru i jej pooenia, podnie-

sie si przez to niezmiernie. Postanowi wic Sowacki, e
kobieta postawiona midzy mciwym mem a zalotnym

kozakiem bdzie kochaa tak jak tu powiedziano, i wpad
przez to na jeden z najpikniejszych swoich pomysów:
stworzy t posta Wojewodziny, jedn z najsympatyczniej-

szych, najidealniej uroczych, jakie s w jego poezyi. Ale

jeeli miaa kocha, wic kogo? Lekkiego, miaego pa-

zia, o wesoym umiechu, trzpiotowatem obejciu i poczci-

wem sercu? Nie — poeta chcia czego smutniejszego, gb-
szego, czego z góry skazanego na nieszczcie: wic da
jej uczucie, w którem jest zbrodnia, a które stao si cnot

i witoci przez sposób w jaki ona je przyjmuje; uczucie,

które musi prowadzi do ostatniej ohydy, jeeli mu si ule-

gnie: do strasznego cierpienia bez ratunku i bez koca
zawsze. Czy to reminiscencya Z)o« Carlosa? By moe; cho

rzecz dziwna, wpywu Schillera nigdzie na .sowackim nie

zna (nie wiedzie nawet czy go zna i czyta?); w kadym
razie sysze o Don CuHosle musia, i kto wie czy nie ztam-

td powzi t sytuacy mioci midzy macoch i pasierbem.
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Zreszt, ztamtd czy nie, wszystko jedno, skoro stworzy

stosunek tragiczny jeden z najsmutniejszych i najdelikatniej,

najpikniej traktowanych w jego poezyi. Okoo wic roz-

wizania dramatu, jak go podaway legendy o Mazepie,

ugrupoway si jako wtek dramatu: zazdro Wojewody,

niewinno Wojewodziny, i mimowolna, nigdy nie przyznana,

smutna jak mier, a przez milczenie i walk uwicona
prawdziwie mio pomidzy ni a Zbigniewem. Z tego ju
dramat móg si wysnu, trzeba byo tylko materyalnych

wypadków, perypecyj , któreby kocow katastrof mogy
sprowadzi — a jak pierwsza poowa pomysu udaa si

wietnie, tak ta druga posza le. Tlo dramatu i trzy (rfiary

wymylone byy przelicznie; zawikania, które je wiod do

zguby, s szeregiem albo przypadków, albo faszywych, w naj-

wyszym stopniu faszywych i racych efektów : zamuro-

wanie Mazepy, uwizienie Wojewodziny, odmurowanie alkowy,

bogosawiestwo przed pojedynkiem, krew Zbigniewa rzu-

cona w oczy Amelii, trumna postawiona w progu, wszystko

to elekta, efekta które na prawd tragicznoci i patetycznoci

nie dodaj, a do których poeta musia ca akcy sztucznie

i gwatem naciga, bo si naturalnie i po prostu przypro-

wadzi nie day.

W ekspozycyi, która ma ogromne zalety, mianowicie t,

e cho si jeszcze nic nie stao, nawet si jeszcze na nic

zego nie zanosi, czu, e si tu co strasznego stanie, czu
to po cikim niewytlomaczonym smutku Zbigniewa, po mi-

mowolnym przestrachu Amelii, po tern zwaszcza, e oni oboje

chodz po tym wiecie jak eby do niego nie naleeli, jak
przez sen, i obojtni na wszystko nawet o sobie prawie nie

wiedz — w ekspozycyi s do zganienia tylko rzeczy drobne?

jak naprzykad: niepotrzebne, cho samo w sobie wcale adne,
opowiadanie o dwóch szlachcicach, co we drzwiach zagrz-
li; albo rola Kasztelanowej, która wystpuje tak, e zdaje

si, i bdzie miaa wpyw na dalszy przebieg akcyi, na los

osób, a potem znika bez ladu. S to bdy, ostatni zwaszcza
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znaczny, ale bdy, które wartoci dramatu wiele szkodzi

nie mog. Nacigania i nieprawdopodobiestwa zaczynaj

si dalej. Trzeba jako zwróci uwag Wojewody na Mazep
i obudzi jego zazdro. Tu Sowacki utrudni sobie rzecz

samochccy. atwo byo da Wojewodzie charakter zazdrosny,

podejrzliwy, podejrzewajcy on zawsze i bez powodu ; by-

oby to naturalne u starego ma modej ony, a zwaszcza

zgodne z t natur samolubn, brutaln i pask. Zamiast

tego, wymyli poeta zajcie zawikane, mao prawdopodobne.

Jan Kazimierz (o tej figurze mówi jeszcze bdziemy) roz-

kocha si w Wojewodzinie na pierwszy rzut oka, jak Romeo

w Jnliecie, i jak Romeo idzie bdzi i wzdycha pod jej

balkonem, w paszczu Mazepy, eby nie by poznanym. Na
czowieka niemodego, dowiadczonego, który powinienby wie-

dzie, e zdobycze takie nie robi si odrazu, i pozna, e
Wojewodzina atw zdobycz nie bdzie, nawet gdyby zdo-

byt by moga — to doprawdy naiwno, któr monaby
wybaczy pocztkujcemu modzianowi, albo miao, która

Don Juanowi jednemu mogaby uj i suy, ale która przy

latach, charakterze, a nawet przy powierzchownoci J. Kazi-

mierza razi troch, jeeli nie mieszy. Ale gorsza jest druga

poowa tego epizodu. Przypumy, e Jan Kazimierz by ko-

chliwy, i przypumy, e raz zakochany stawa si mie-

sznym ; e jak wielu ludzi w wieku, udzi si powodzeniem

i wzajemnoci tam, gdzie ich by nie mogo. Byby to Jan

Kazimierz do komedyi nie do tragedyi, bardzo przykry do

widzenia , bardzo niezgodny z tym powanym i smutnym

który znamy z historyi, ale psychologicznie moliwy. Lecz

Zbigniew, Zbigniew, który przy swojej macosze stoi jak

jaki zbrojny archanio, czysty, wzniosy a rycerski, Zbi-

gniew rzuca si z mieczem na owego czowieka pod bal-

konem, rani go, i wykrzykuje obelgi! On, czowiek uczu

najdelikatniejszych, on tak dbay o cze i spokój Amelii,

on, który sercem tak zawsze niemylnie przeczuwa i zga-

duje to co najlepsze, on zrobi burd pod oknem Amelii?



„Mazepa" Sowackiego. 121

To nie do uwierzenia : sam zrobi wrzaw okoo jej imie-

nia, sam narazi j na potwarze? Bez tego byby tylko

kto przeszed przez ogród ; napa Zbigniewa, krew pod

balkonem, kompromituje Wojewodzin. Szczciem, cala ta

sprawa odbywa si za scen, i cho szkodzi ukadowi

sztuki, nie szkodzi licznej figurze Zbigniewa, nie psuje

jej. Ale przejcie cae jest nieszczliwie wymylone: król

wyglda w niem miesznie, Zbigniew niezgodnie z sob, nie

na swojej zwykej wysokoci. A to wszystko dlatego, eby
Wojewoda dotd spokojny, móg zacz by zazdrosnym:

zupenie zbytecznie, bo on zazdrosnym móg by z natury,

z urodzenia, bez powodu.

I odtd ju z przypadków w przypadki idziemy a do

katastrofy. Wojewoda jeszcze ony nie obwinia, nawet nie

posdza; oburza si tylko, e kto mia podnie ku niej

myl i oko, i da wyjazdu pazia. Król rad, e usunie mod-
szego i niebezpiecznego rywala, zgadza si; Mazepa ma od-

jeda. Wstrzymuje go pojedynek: wyzwanie ze strony Zbi-

gniewa po tem co zaszo naturalne, a scena przeliczna. Ale

có, kiedy cay dramat byby skoczonym, gdyby nie naj-

bardziej przypadkowy ze wszystkich przypadków, którego

Sowacki uy, eby dalsz akcy ze wyprowadzi! W po-

jedynku, Zbigniew przypadkiem przeci w kieszeni Mazepy
piecz królewskiego listu, Mazepa zaglda, otwiera, wreszcie

czyta, i znajduje — rzecz prawdziwie nie do wiary. Oczy-

wicie trzeba byo Sowackiemu, eby Mazepa zosta w zamku,

eby Wojewoda móg wciec si z zazdroci, oskary on
i t. d. Do tego suy ów przypadkiem rozpiecztowany list,

w którym zakochany J. Kazimierz poleca pazia wtrci do

turmy, i wydaje rozporzdzenia do porwania Wojewodziny
z domu ma. To dopiero prawdopodobne ! Wierzc nawet,

e interwencya J. Kazimierza w sprawie pani Radziejowskiej

miaa charakter romansowy, niepodobna jeszcze uwierzy
w to, eby jakikolwiek król polski by mia porwa gwa-
tem, przemoc, on szlachcica i senatora, i kto jeszcze? Jan
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Kazimierz, midzy Szwedami, Rakoczym i Kozakami ! I urz-

dza to porwanie tak po prostu, otwarcie, daje rozkaz komen-

dantowi twierdzy, eby jego romansowy plan wykona! Nie-

szczliwie zaplta si Sowacki w efektowe sytuacye ; chcia

koniecznie, eby Mazepa by ywcem zamurowany i odmu-

rowany, i eby do tego doj — musia zbudowa takie bez-

podstawne rusztowanie przypuszcze nieprawdopodobnych

i niedorzecznych.

Z tego wic przypadkowego rozpiecztowania listu wy-

nika, e Mazepa bojc si o wasn skór, zostaje potajem-

nie w zamku. Chcc si gdzie ukry, i Zbigniewa, z któ-

rym mia jecha, o bytnoci swojej uwiadomi, wchodzi przy-

padkiem do sypialnego pokoju Wojewodziny; chwil po nim,

przypadek chce, wchodzi tam Wojewodzina ze Zbigniewem;

Mazepa, nie wiedzc kto idzie, kryje si w alkowie. Uwamy
jak baha, na jak wtych podstawach i okolicznociach

oparta jest caa katastrofa zamurowania. Nie wypywa ona

ani z koniecznoci zawikania, ani z motywów psychologi-

cznych: naprzód te wszystkie przypadki, potem ta myl,

tak naturalna, e nic nie byo atwiejszego, jak unikn
wszystkich dalszych okropnoci, bo gdyby Mazepa, usysza-

wszy gos Zbigniewa, przyjaciela, by wyszed z za firanki

i powiedzia, e go wany powód w zamku zatrzyma, —
nie byoby ani zamurowania, ani bezwiednie faszywej przy-

sigi Amelii, ani pojedynku. Te za sytuacye okropne, które

nastpuj, same przez si straszne, staj si w najwyszym

stopniu drczcemi przez to, e s nie konieczne wcale, po-

zbawione rozumnego powodu.

To co nastpuje, jest niezaprzeczenie bardzo smutne

i bardzo efektowe, ale to nie prawdziwa i pikna patety-

czno, to pltanina rzeczy strasznych i oburzajcych, w której

zapltanie i zawikanie znaczy wicej ni nieszczcie lub

wina dziaajcych osób. Wojewoda szpiegowa on, robi

na ni zasadzki z uzbrojonymi ludmi : dobrze, to godne jego,

to moe by i psychologicznie prawdziwem, i historycznie
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wiernem. Wyszpiegowawszy, e kto szed w t stron zaniku^

Avpada do pokoju Amelii : i tu zaczyna si nie do zniesienia

zawia i naprona sytuacya. Sam fakt, m wpadajcy do

pokoju ony z pachokami, eby szuka koctianka, ju jest

do brutalny; ale gdyby ten m mia jaki*- do zazdroci

powód, byby w swojej brutalnoci zrozumialszym i mniej

racym. Powtóre, nim si czowiek do kroku takiego po-

snnie, musi zapewne waczy z sob, musi mie bodaj ciwil

niepewnoci, musi mu przecie cho raz przej przez gow
pytanie: a nu to nie prawda, nu ona nie winna? Woje-

woda, który w drugim akcie ony nie posdza wcale, teraz

ju j osdzi: ani przypuszcza, eby moga nie by winn.

To jest prawdopodobne, z charakterem namitnym i pop-

dliwym moe zgodne, ale w dramacie, to przejcie z ufnoci

do zazdroci powinno by przeprowadzonem, przynajmniej

naznaczonem ; inaczej figura jest niezupena, niezrozumiaa,

a jak w tym razie, staje si ona nad wszelk potrzeb

wstrtn. Figury ze i oburzajce w poezyi rozumiem do-

skonale, nawet potwory, byle potworno ich przez rozumne

traktowanie przedmiotu staa si prawdopodobn, jak u Ry-

szarda III, nawet u Franza Moora. Wojewoda, który nie mia
by potworem, tylko zwyczajnym czowiekiem twardym, sa-

molubnym, zimnego serca a namitnego usposobienia, Woje-

woda jest potworniej szym, bardziej nieludzkim od tamtych.

Gdyby jedna u niego chwila walki, cierpienia, wahania przed

faktem, gdyby jedna chwila wyrzutu po tem co zrobi, byby
przecie cokolwiek zagodzonym i odkupionym, miaby w sobie

co ludzkiego. Gdyby najmniejszy cie powodu do zazdroci,

byby poniekd wytómaczonym i cho cokolwiek uniewin-

nionym. Filip II nie naley do najsympatyczniejszych figur

w historyi, ani do bardzo pocigajcych figur w poezyi,

a jednak jak piknym staje si Filip przez to, e ma tylko

par chwil cierpienia ? po swojej nieprzespanej nocy naprzy-

kad, albo kiedy zatruwany pomau podejrzeniami, które mu
sczy Domingo, wybucha: Toledo ihr seid ein Mann! —

.0"
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Albo kiedy w kocu sceny z królow ma chwil wyrzutu

i wstydu. To nie jest nieprawdopodobny, niemoliwy tyran,

w którym nic ludzkiego niema, to jest czowiek, w którym

jest i dusza, i intelligencya, i namitno, i nawet chwilami

sumienie, jest dusza nie dobra, ale zupena. A do tego, Filip

jest nierównie mniej od Wojewody wstrtny, bo jego za-

zdro, cho niesuszna, ma rozumny psychologiczny powód

:

on wie, e Don Carlos i królowa kochali si niegdy, wie,

lub przynajmniej ma prawo przypuszcza , e kochaj si

zawsze; inni go podszczuwaj, drcz, donosz mu.. Woje-

woda w tem samem co on pooeniu, midzy on i synem,

zazdrosny bez powodu, zazdrosny nie o tego czowieka, któ-

rego jego ona kocha, bez jednej chwili czy to walki czy

cierpienia czy wyrzutu, ju byby figur w najwyszym sto-

pniu wstrtn, nieludzk do najwikszej przesady, nawet

gdyby jego czyny i sowa byy mniej wcieke ni s. Z niemi

staje si nie do zniesienia, estetycznie racym, a psycho-

logicznie w zazdroci i wciekoci jednostajnej nieprawdo-

podobnym. Otó, gdyby przed trzecim aktem. Sowacki by
cho troch t rosnc zazdro pokaza, gdyby by Woje-

wod wprowadzi cho przez chwil wahajcego si midzy
podejrzeniem a ufnoci, byby go przecie zrobi wicej

ludzkim.

A koloryt uwydatni jeszcze jaskrawo przesad rysunku

:

nie do, e on szpieguje, e z drabami wpada do jej

pokoju, e nie da jej si tumaczy, e nie przypuszcza

iby moga nie by winn, jeszcze mówi do niej w sposób

który go robi coraz bardziej nie estetycznym.

(Z Aktu III Sceny IV).

WOJEWODA.

Tu go Wapani kozak za wosy wywlecze:

Bdziesz ssa jego rany i caowa w usta,

Pooysz si na piersiach — lecz pier bdzie pusta,

Bo ja mu z piersi serce jak oko wyupi.



„Mazepa" Sowackiego. 125

Ja Wapani pozwol potem spa przy trupie —
Jeli nie bdziesz chciaa — przywi jak suk —
Ja dam niewiernym onom okropn nauk

!

Bd o niej pamita a Polski nie bdzie.

Wapani bdziesz syn w sawnych cierek rzdzie —
Mn bd straszy dziatw ...

To nie czowiek, i czowiek nieszczliwy, ale wcieky
szaleniec, a w dodatku ogupiay, niegodny gbur, w którym

niema nic prócz naj brutalniej szej siy i zemsty.

Sytuacya ju do naprona, przez takie wykonanie

staje si wstrtn, a staje si strasznie drczc przez

wszystkie zawikania, które poeta jeszcze do niej dodaje.

I tak zaraz pomyka Zbigniewa, który myli, e ojciec jego

mio odgad, jego ciga, jego mierci szuka; czytelnik

take cho przez chwil moe si ba dramatu gorszego ni
z Mazep: autor umylnie i dugo tak dyalog prowadzi, e
zdaje si zupenie, jak eby Wojewoda bra swego syna za

kochanka ony.

Póniej, jest moment bardzo dramatyczny, kiedy Amelia

przysiga, w najlepszej wierze, a krzywo, a Zbigniew stojc

przy alkowie syszy za firankami jaki mimowolny ruch,

drgnicie, oddech, bicie serca Mazepy. Ale zaraz potem scena

staje si ju zanadto zawi i okropn: w alkowie czowiek,

którego ywcem zamurowuj ; na scenie kobieta, która przy-

siga, e tam niema nikogo; a przysiga krzywo ; syn, ko-

chajcy macoch, majcy siebie za przekltego i potpio-

nego, j za anioa, a od tej chwili przekonany, e to pospo-

lita komedyantka; a wród tego wszystkiego m i ojciec

taki, e monaby mu powiedzie suszniej ni Filipowi, mo-

naby aowa, e nie dostaa si mu za on, kobieta, hei

welcher solche Mittel sich verlohnen.

Wojewoda dotd zy, bezrozumny, wcieky, nieludzki,

w tej scenie staje si ju nikczemnym. Wszak sam zada
od Amelii przysigi — móg jej nie da, i odrazu alkow

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. \C)
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zamurowa: ale zaproponowa przysig, wysucha jej,

a potem kiedy ta kobieta myli e ju rzecz skoczona,

wtedy nagle, znienacka kaza wznie ten mur, a j sam
zamkn w jakim lochu, — to ju nie zazdro, nie zemsta,

ale okruciestwo, i to okruciestwo nikczemne. Czowiek naj-

dzikszy z jakiem uczuciem honoru, mzkiej uczciwoci, po-

szanowania swego sowa, tegoby nie zrobi. A zawsze,

wszystko powicone temu efektowemu zamurowaniu i od-

murowaniu — dotd cay ukad sztuki, teraz figura Woje-

wody, który staje si ohydnym. Zupenie za ju niegodnym

takiego poety jak Sowacki, jest ten nacigany mizerny

efekcik, kiedy Wojewodzina prosi o odmurowanie alkowy.

(Z Aktu III Sceny IV).

AMEMA.

Pozwól mi, nim alkow zamuruj —

WOJEWODA,

Aha!

AMELIA.

Ja musz tam wej mu!

WOJEWODA.

Ju Aka si waha?

A przysiga!

AMELIA.

Ja musz tam wej nim dokocz.

WOJEWODA.

Jak Wapani Bóg zczy — ludzie nie rozcz,

Gotowi zamurowa.
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zBiGNMEW (na sfronie).

Dzie sdu prawdziwy!

AMELIA (pokazujc na alkow).

Panie tam jest —

WOJEWODA.

Ha! — jest kto? i có?

AMRI-IA.

Tam jest ywy —

ZBIGNIEW (ia stronie).

Kto? czy sam Król?

AMKI.IA.

Konterfekt mej nieboszczki matki!

WOJEWODA.

Na Boga ran siedmioro ! — wybieg bardzo gadki

!

Dodatek niegodny, wynaylony na to chyba, eby sy-

tuacy ju i tak mczc, przecign jeszcze duej, i trzy-

ma na torturach osoby dramatu i widza; rzecz, jakich w te-

atrze Wiktora Hugo peno, ale to nie dramatyczno, tylko

dramatyczny szarlatanizm.

W dwóch ostatnich aktach nie ma ju takich bdów
racych. Wojewoda jest zawsze oburzajcy jednostajnoci

swojej wciekoci i swego zalepienia, a najbardziej moe
kiedy ostatni rozmow Amelii z Mazep bierze za schadzk
miosn. Scena odmurowania, bogosawiestwo przed poje-

dynkiem, oczekiwanie strzau, powrót Wojewody z krwi
syna na chustce, wszystko to jest take naprone jak mona
najbardziej, ale ju wypywa naturalnie, moe koniecznie,

10*
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z sytiiacyj poprzednich. W pitym akcie, zastawienie drzwi

trumn biednego Zbigniewa jest znowu wyskokiem tragi-

cznym w rodzaju Lukrecyi Borgii. Ale tu w zakoczeniu,

monaby Sowackiemu zrobi zarzut dotychczasowym wprost

przeciwny. Dotd grzeba on w najstraszniejszych sytuacyach

do samego dna i bez miosierdzia ; tu, jedyny raz, kiedy

naleao sytuacy rozwin, choby tylko dla wikszej tra-

gicznoci, i kiedy rozwinita, byaby po czci uczynia za-

do za poprzednie okropnoci, kiedy byaby pomcia na

Wojewodzie obraony zmys moralny, — tu Sowacki nie

rozwija jej wcale i zbywa kilku sowami. Mówimy o osta-

tniej scenie Wojewody z Mazep, kiedy ten odsania mu
prawd. Mazepa jest w niej liczny, ma prawo powiedzie

o sobie, e jest anioem mcicielem: ale nie jest nim dosy.

Gdy si ma do czynienia z natur tak grub, z czowiekiem

tak zapamitaym, e sam nic zrozumie nie jest zdolny, tak

pozbawionym uczucia i sumienia, e sam sobie nigdy nic nie

wyrzuci, to mona i trzeba zastpi mu rozum, uczucie i su-

mienie, i mówi do niego tak, aeby przecie spostrzeg co

zrobi. Sowa Mazepy „kochao si tych dwoje", liczne

w swojej krótkoci na pocztek, powinny byy przej w du-
sze opowiadanie, w wyrzuty, w tómaczenie, e ona i syn

przez niego, przez jego oenienie nieszczliwi, byli czyci

jak anioy, a o jego spokój i cze dbali jak najlepsze

dzieci; e jego szalona zazdro, jego wcieke obchodzenie,

jego szpiegowanie niecne, sprawiy, e si syn zabi a ona
otrua. Sowacki pozbawi siebie bardzo piknej sceny, a Wo-
jewod jedynej chwili, w której móg si jeszcze troch pod-

nie. Gdyby al, gdyby jeden wyrzut, monaby si z nim

cho cokolwiek pogodzi. Ale nie: jedynem sowem, na jakie

si zdobywa, jest ta obietnica dla syna, e mu przebaczy:

(Z Aktu V str. VIII).

Powiedz, e to nieprawda — ka si deskom spaczy

!

Wsta! otwórz ty si trumno! ja gotów przebaczy.
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Jak rai do nóg upadniesz. — zy gotowe pociec —
O trumno! ja ci gotów przebaczy — ja ociec! etc.

Jest wic Mazepa dramatem le uoonym, penym mo-

tywów powierzciownych, pytkMi, penym scen przesadnie

patetycznyci, a przez to dobrych do melodramatu nie do

tragedyi. Ma jedn figur, której nie mona zapewne nazwa
chybion, bo Sowacki chcia Wojewod zrobi dzikim, twar-

dym, samolubnym nieludzkim itd., ale w tych wszystkich

wasnociach swoich tak przesadzon, e si staa ohydn
i to przez realizm z jakim jest wykonana (realizmem bowiem

s te grubijauskie obelgi, które Wojewoda mówi onie), nie

przez energi namitnoci, — a poeta tego talentu co So-

wacki powinien by i móg znale inne sposoby na oddanie

wciekoci. Jest jedna jeszcze figura zupenie chybiona : Jan

Kazimierz. Ten Jan Kazimierz^ zupenie naprzód w sztuce

niepotrzebny (bo jest tam potrzebny na to tylko, eby Ma-

zepa list jego przeczytawszy zosta w zamku, a to samo

daoby si jakim innym, prostszym sposobem osign), od-

grywa tam rol bazesk, która si nie zgadza ani z po-

wag i smutkiem tej postaci, ani z tem ?o o niej mówi hi-

storya, ani z uczuciem, z jakiem si o nim myli lub myle
powinno. Król nieszczliwy a gboko czujcy, polityk m-
dry, dzielny genera, walczcy wytrwale i odwanie w bardzo

zych czasach za Polsk i z Polsk, a zwyciony w tej

walce przez Polsk, gdy nieprzyjació zwyciy, wart by
za swoje nieszczcia, za swoje wojenne i dyplomatyczne

trudy, za swoje wielkie i zbawcze zamiary, a choby za

swoje mdre i prorocze przewidzenie przyszoci, eby go
szanowa cho tyle, iby nie wystpowa przed parterem

w miesznej postaci przeyego Adonisa, pidziesicioletniego

galanta, Don Juana bez wdziku i sukcesu, starego' Bartola,

któremu si zdaje, e jest Almaviv. Nie eby nie byo w jego

roli momentów cho krótkich ale zgrabnie pojtych — on
si dobrze wita z Wojewod i gomi, dobrze rozmawia
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Z Mazep, kiedy sobie pacierze przerywa pytaniami, dobrze

si egna z Wojewod, kiedy chcc wyjeda zmieszany

i nie wiedzcy co z sob robi, prawi mu obojtne, wymu-
szone i oklepane kondolencyjne frazesa : ale jego rola przy

Wojewodzinie jest mieszna, a e jemu dana, wic jest

przykra. Oprócz tego, jego projekt porwania Wojewodziny

jest tak niedorzeczny, tak nieprawdopodobny, e staje si
po prostu komicznym. e wic Król w dramacie nie jest

potrzebny, e owszem bez niego doskonale si obej mogo,

przeto i figura jego tern bardziej jest raca przez to, e
jest zbyteczna, e si jej cigle zadaje pytanie: „Co ty tu

robisz? po co ty tu jeste?"

Wykazalimy, jakie s bdy Mazepy, a przecie, po-

mimo nacigali w ukadzie, nienaturalnoci w akcyi, prze-

sady w sytuacyach; pomimo, e jedna figura jest okropna

a druga chybiona i nieprzyjemna do widzenia; pomimo e,

jak z tych wszystkich wad wynika, Maze/pn jest zym dra-

matem, — pomimo tego, jest zawsze pikny a czasem prze-

liczny.

W czem i dlaczego? Oto dlatego: e s w nim trzy

postacie wielkiego uroku ; dwa stosunki pene poezyi i smu-

tku ; kilka scen bardzo piknych, cho piknych moe liry-

cznym raczej ni dramatycznym pierwiastkiem; s ustpy,

które liczy si mog do najrzewniejszych, najbardziej wzru-

szajcych Sowackiego wierszy. Te postacie, to Wojewodzina,

Zbigniew, i sam bohater dramatu, Mazepa; te stosunki, to

mio Zbigniewa i Amelii, to przyja nieszczliwego, smu-

tnego Wojewodzica z lekkim i pustym Paziem ; te sceny, to

pojedynek w akcie drugim, poegnanie w trzecim, opowia-

danie Mazepy w czwartym, a nawet po czci, cho moe nie

w tym stopniu, scena Wojewodziny ze Zbigniewem w wi-
zieniu.

Nic smutniejszego , nic zarazem delikatniej
,
pikniej

przeprowadzonego nad mio Zbigniewa i Amelii. Sytuacya

w najwyszym stopniu draliwa: jest co strasznego i zbro-
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dniczego, co oburzajcego natur i sumienie, co fatalnego

w takiej mioci, — mioci syna do ony ojca, l^pbiety do

syna swego ma. Weltgebrauche, die Stimme der Natur

und Roms Geseze verdammen diese Leidenschaft ; jest to

jedna z tyci namitnoci, Ictóre traktowane w poezyi tylko

cokolwiek niezrcznie i niedelikatnie, staj si tak wstr-

tnemi dla sumienia ludzkiego, e zmys artystyczny, ulegajc

wraeniom sumienia, znie ich nie moe. Nieraz jednak

traktowali poeci t sytuacy, a z powodzeniem tylko trzy

razy: Eurypides a za nim Racine w Fedrze, która nawet

w swojem francuskiem przerobieniu jest, bd co bd, dzie-

em niepospolitem ; Schiller w Bon Cadosie, i Sowacki

w Mazej)ie. Z tych trzech prób, najgorzej udaa si próba

Racina: pomimo artystycznego taktu, którego mu odmówi
nie mona

,
pomimo tego wzniosego heroicznego zakroju,

jaki dawa swoim figurom, — nie umia on delikatnie odda
mioci macochy do pasierba, nie umia odj Jej charakteru

oburzajcego, owszem zrobi go tem bardziej oburzajcym

przez to, e mio Fedry do Hipolita jest tylko szalon na

mitnoci zmysow. Za wymówk suy mu to tylko, o czem

sam nie myla, e Fedra jest kobiet ze staroytnego wiata;

j za ratuje walka, ratuje wyrzut i mier, co sprawia, e
nie staje si ona odraajc, ale zachowuje pewn tragiczn

wielko.

Don Carlos i królowa Elbieta nale, i do koca
wiata nalee bd, do najpikniejszych kreacyj poetycz-

nych. Czasem zjawia si moda wymiewania ich, jako zbyt

lirycznych i nieprawdopodobnych przez swoje marzenia o wol-

noci: moda przejdzie, a tych dwoje ludzi szlachetnie cier-

picych i gincych pod elazn rk króla Filipa zostanie

zawsze jako para najwzniolej idealnych postaci w poezyi.

Don Carlos i królowa s zupenie niewinni : kocha si
zaczli kiedy mieli do tego prawo ; kiedy ich przemoc i po-

lityka rozdzieliy, nie mogli przesta si kocha, ale w tem

pooeniu strasznem naoyli sobie prawo, które w nie-
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H/.('/,(;ciii ratowao ich inoraltu^ warlo^i i ^odiioó, prawo

iiiilc/.onia, kU\rc I)(»ii CarloH zrywa raz tylko, królowa ni^'<ly.

MiloA ta skazana na nioszczycio z fcóry i na zawHzo, po-

mau zmienia cliaraklor, staje sir wsp^liuj nulociii wszyst-

kiego ('«» (IoImc i pi«;kni\ kt(\ra dla Don (^arlosa Jost oho-

wij^zkiem i iispokoiiMiiom. dla knMowoj pocicciui. Joszcze raz

powt(Srzymy : mao ji'st na wiocio kroacyj lak pi^knycli jak

('arlos a przcoio^., u Slowackioji;!) syluacya ta sama prze-

prowadzona jest w spos(\h JC8Z0ZC delikatniejszy, jest smu-

tniejszj, jest s/.laclietMiejszi i wzniolejsz. .lako dramat

Mdzijni naturalnie nie mo>,e si mierzy z ('(ir/osnn ; jako

ligury, Amelia i Mazepa, naszkieuwane tylko, mao rozwi-

nite, nie mopi mit>e tej witH'znej sawy i lej piknoci wy-

k(n'iez(»nej, jakjy ma Królowa i Carlos, którym /,reszli\ iei

rzeezywistot^ lustoiyezna i sloja.ca ol»ok nicli ponura posta

l''ilipa dodaje wit>le poetycznef;o uroku: ale mio jnidzy

pasi(<rl)em i maetudni, sti>sunek san», jest tutaj pikniejszy,

.lak »\{^ ta miloAó zacza? Przcszlo zakrya to zu-

penie, (^zy Zl»i^iuew zna .\meli dawiuej, czy j k<»eml,

a srogiemu ojcu wyzna te^^o nie mia? czy te^, pozna j
dopiero w domu ojca jako swoj macoch? - - tep) nie

wiemy, i nie na toni nie zale^.y. Co pewna, \o '>.e \V«>jewoda.

zpulnie ze swoini charakterem sauioluhnym i twanlym, ufny

w swój majtek i stjniowisko wielkiej) pjina. dosta pzie
•id ojcu, czy opiekun.'!, t dziewczyny, której nikt o jej wol
nie pyta. Hyla wic Amelia, nim jeszcze Zl»if;-niewa umilo-

wjila, nies/.c/.liw. ; l)ya h)\\',\ c/.owiekji st.irep), którego

nie koeiala. i którego si hala. Hyla spok(»jna. niówila 8ol)ie,

ilic zost.Mni(> /.iiwsze wiern i uczeiwji, >,e idzie tego m>.a

szanowaa, ale szczliw nie )ya. To co o s(d»ie niówi

pr/ po>.ognauiu ze Zbigniewem, /e nie wie czego jej brak,

i\ przeciec, szczliw nie jest, - to nie jest pr;»wd w chwili

kiedy ona tt> mówi, ale hylo prawd kiedy, przedtiMU nim

poznaa Zltignicwa. Pod cigym straehetn, zaguszona przez

strasznego Wojewod, tskna, ^.ya w tym smutnym zamku
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i nic Hini<!J\cy niy riiH/y /o Mlnicliu.

ZhiKiiicw •>.y\ zupenie juk <»nii, nicHzezyliwy pr/.c/, ojcu.

Dop('»ki w l*u(lvvic lub w woJ8ku, byo mu l*oj i iwobodnitij;

ile fdy wróci (b) (btniu, wni^o lej nieiibbigaiiej ojcowHkieJ

W(»ii i WMciekbm leinpenwnenln, któn^ jego bnit niegdy i.y-

ciem pr/ypbieil, ei^^^yy im jego nercu i *yciu juk knmiofi.

Po/.nuli Hic, nie mówiic Nbiwn /n»/nmieli, /e mjj nio-

NzczyAliwi i 7. winy teg(» namego e/Jowieku, /ac/.yli niy wza-

jemnie nad Mobti litowa';. To byl poeziytek; rcHzta. znalaza

mi* atwo. Zbigniew patrza ia ten czynty kwiat pi(;kiioAei

i Hnnitku UHyciajjcy w elaznyei r(;ku jego ojca; Amelia

porównywaa wi^-cej niA ici lata, rycerMkjj, boliaterMkij, py-

kni^ duNzy Hyna z tward i zimnf| (U\»7.f\ ojca, i mimowolnie

p(»myMle muHiaa, >,e z takim jak len byaby H/.czAIlwu.

A do tego Wojewodzie „juk róa nd(»dy", „wzór M/laeliet-

noci i wdziyku", rotmintrz pancerny, wsawiony njo^-c pod

iiercHteczkiem bib gdzie przy b<»ku Cziirnieckicgo, ukaza «iy

jej w tym zimnym, Mmutnym zamku jako nwletna rewelacya

wszyHtkiego, co w czowieku Mzlaclietncm i uroezcm by mo*o.

PowHtala nnlo. Zwykle dla ludzi pierwKze jej w Hwojem

Hcrcu odkrycie, picrwMze przed M<d»i namym przyznanie^ je»t

Hzczyciem — dla nicli inaczej : 1h» razem z ndlociji odkryli

w Hwojem Mercu zbrodniy i nie»zc/.cMc. 1 odtJid, jak dwoje

ani(tlów, myleli u tem tylko, Aeby zbrodida mirdzy idnd

powMta nie moga; jak dwojtt mczenników znoMili nicMzczy-

cie bez ratunku, bez nadziei, bez ko/ica. 8mutrd(!JHzej pary

kocliHiików, MnmlnieJHzej mioci, a dnwz pigknieJMzyci nie

wiedzie gdzie Hzuka w poczyi, Zbigniew, m(;^,czyzna, pierw-

szy zobaczy janno, co dy w jego «crcu dzieje, i odwaAnlo

to Mobie f»rzyzna; zaraz, w pierwMzej ebwili. poddaj»ic Hiy

nieMZ(!zyHciu, zrozumia, ).(i wamo wyznanie takiej nuoAci jewl

ju grzecbem przeciw Hogu i przeciw (»jcu, przyhijg noble,

e prócz niego inkt, nikt tm wiecie wiedzie o niej nie

moe i nic bidzie. Ale ju (»d razu w sumem jego milczeniu.
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W tych sowach krótkich i zimnych, któremi si odzywa,

zna, e to czowiek nie upadajcy, lecz umierajcy pod ci-

arem smutku.

Amelia, która mioci nigdy nie znaa, nawet o niej

nie syszaa, nie moga tak rycho jak on zrozumie stanu

swego serca, a do tego „w jej szafirowych oczach jego bo-

gobojno zostawia anielsko jeszcze i spokojno"; ona

wie, e jej tajemnicy (nawet jeeli sobie z niej dokadnie

zdaje spraw) nikt nie wydrze, nawet nie dotknie, wie, e
Zbigniew, jeeli j nawet kocha, nie powie jej tego nigdy:

wic smutna, ale spokojna, ledwie cokolwiek przestraszona,

kiedy on drczy si i cierpi jak potpieniec. Ona myli, e
to w jej gowie i sercu za pokusa, któr odpdza trzeba

modlitw; myli, e to tylko nakazana i obowizkowa przy-

chylno dla syna, która przez pokus przybiera jakie

ksztaty dziwne i straszne; ona jak moe i dopóki moe
nie chce sama przed sob wyzna, e to mio: bo gdyby

poznaa i przyznaa, juby w swojem przekonaniu stracia

niewinno duszy. A e jest kobiet, i zupenie w tych rze-

czach niedowiadczon, wic atwiej si udzi, duej zacho-

wuje cho wzgldn spokojno.

Biedna Amelia! Sdziowie i krytycy nie lubi dotd
oddawa jej sprawiedliwoci: zarzucaj jej, e jest na tra-

giczn bohaterk za nijaka, za bierna! Przyznaj wprawdzie,

e czynn by nie moe: bo có i jak ona mogaby dziaa?
ale przecie czego od niej daj. Czego? Chyba, eby si

wicej ruszaa i wicej nad nieszczciami swemi rozwodzia.

Ale nieche wspomnie racz, e nietylko ludzie co wygry-

waj bitwy, knuj intrygi lub zabijaj drugich, s tragicznie

yjcymi i dziaajcymi. Istota, która czuje i cierpi, moe
take — przez to, e cierpi i czuje — by tragiczn, cho
niby nie dziaa, tylko los swój bez oporu przyjmuje. Amelia

czuje i cierpi, i to tak gboko, tak smutno, a tak szlachet-

nie, e nie mie dla niej wspóczucia, nie uznawa jej jako

figury poetycznej, jest niepodobiestwo — i to jest jej dzia-
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anie, jej patetyczno, jej tragiczny charakter. Czy Desde-

mona dziaa? nie — a przecie gdzie jest pikniejsza, sym-

patyczniejsza od niej posta kobieca wpoezyi? Czu i cier-

pie wystarcza ideaowi tragicznemu jako dziaanie. Od pierw-

szego wyjcia na scen, kiedy niemiaa i zatrwoona boi

si przyjazdu króla, jak gdyby przeczuwaa co zego, a do

mierci. Wojewodzina jest tak doskonaem, tak piknem

wcieleniem instynktowej godnoci, tak pewnie a tak niewia-

domie, tak naiwnie a tak nieomylnie stpa anf dem schmalen

Pfand des SlttUchen, e jest niezawodnie jednym z naj-

pikniejszych, najdelikatniej odrysowanych typów kobiety

cnotliwej z natury, z urodzenia, której bd co bd, zo

czepi si nie moe. A cho si Ameli nazywa, jak z pew-

noci nie nazywaa si adna Polka za J. Kazimierza, jest

bardzo wyranym i bardzo piknym typem natury kobiecej

polskiej. Namitnoci niema w niej wcale, w jej mioci do

Zbigniewa tego nikt nie dopatrzy: gdyby nawet Zbigniew

by jej mem, gdyby go kocha moga, to i wtedy pier-

wiastek namitny w mioci pozostaby obcy jej sercu i jej

naturze. Jest to idea kobiety dobrej, która si zepsu nie

moe, nie potrafi: strzee jej Bóg, strzee sumienie i go-

dno, strzee wysokie pojcie obowizku, strzee to wra-

enie czystoci i witoci, które ona na ludzi wywiera,

jak dowód na Mazepie. Ma tylko jedn chwil fasznw
— kiedy naciga swoje sowa , eby zakoczy rozmow
z Królem nienaturalnym frazesem : Ju mi widne czoo

w koronie zimne i bezwstydne". Myl samobójstwa, w czwar-

tym akcie, cho tylko przelotnn, moe take nie zupenie

z tym charakterem zgodna. Ale zreszt, czy jej prosta

instynktowa godno kiedy rozmawia z Mazep, czy skarga

przed Królem, — wszystko, a do niewiadomej ciekawoci
tak naturalnej, z jak sucha opowiadania Króla o dawnej

kochance, do tej naiwnoci, z jak dziwi si, e zapomnie
mona, a do tej szpileczki, któr zgubia, do tej ksiki
do naboestwa, na której zapisaa ten dzie jako zy dzie —
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wszystko jest wysokie, wszystko urocze, i wszystko polskie.

W sceaie kiedy przysiga, jest take bardzo pikna, a zawsze

w najpatetyczniejszych chwilach, prosta jak dziecko, prosta

jak prawda, prosta jak sama cnota. Zarzucaj jej, e w scenie

czwartego aktu mówi za mao: dla aktorki moe to by
wielk trudnoci, ale bdem w dramacie nie jest. Có ona

ma mówi, niewinna, kiedy pozory tak si strasznie na jej

gow zwaliy, kiedy wie, e jej m nie uwierzy, e si
obroni nie potrafi? Co ma mówi kobieta, przywyka do

milczenia i suchania midzy mczyznami?
W swoim stosunku ze Zbigniewem jest jeszcze wznio-

lejsza, mianowicie w scenie poegnania. Ta mio fatalna,

rozpaczliwa, mocna jak mier, która przy ostatniem roz-

staniu na zawsze, wyrazi si nie chce, bo wyznanie to by-

oby zbrodni i tylko mimowolnie przez udan przyja cza-

sem przebija — jest to sytuacya jedna z najboleniejszych

a najsubtelniej skrelonych; obie figury najtragiczniejsze i naj-

wzniolejsze jak by mog. Pikna jest scena Królowej El-

biety z Don Carlosem, ale tu poegnanie dwojga kochanków,

z których ust sowo „mio" nigdy nie wyszo, jest wysze
i bardziej rozrzewniajce. Wiele jest u Sowackiego piknych,

uroczych postaci kobiecych, ale mao takich jak ta nijaka

i bierna Wojewodzina, mao takich w caej poezyi polskiej.

Jeden ton faszywy w tej roli, to w kocu drugiego

aktu lilia, któr dotyka Zbigniewa. W tej jednej chwili za-

krawa na kochank, bo to robi moe tylko kobieta, która

si z mioci swoj nie kryje. Pan JMaecki tlónjaczy to

zboczenie w ten sposób, e jak zwykle u Sowackiego plan

si zmienia, e zrazu i wypadki i osoby miay by inne,

—

ta wic scena z innego niby j)lanu wesza do tego, który

pozosta. Szczcie, e ten pozosta, e Amelia jest tak jak

jest, i e ten jeden tylko, bardzo zreszt drobny epizod, mci
cokolwiek doskonal harmoni i jednolito tej idealnej postaci.

Zbigniew, jeeli by moe, jeszcze pikniejszy od niej,

jeszcze bardziej sympatyczny. Jest co mzkiego i silnego



„Mazepa" Sowackiego. Iri7

W jego upartem milczeniu : a przytem co dziwnie delikat-

nego i czuego, co kobiecego w jego uczuciu. Don Carlos

ma przyjaciela, znajduje ulg w wyznaniach, „na caym
wiecie, jak daleko siga bero jego ojca, ma tylko jedn
pier, na której moe oprze gow i wypaka si", ale ma
jedn — Zbigniew nie. To milczenie jego, stanowi jego szla-

clietno, jego pikno. Jak musiao by trudno da dobrze

do zrozumienia co on czuje, kiedy on sam mówi tak mao;
bo nawet jego monologi s krótkie (akt I i IVj, i oprócz

tego, e krótkie, w porównaniu do innych scen wicej nie-

znaczce. A przecie ta dusza szlachetna, udrczona a zam-

knita, stoi przed nami otworem tak, e j na wylot przej-

rze moemy, e si j widzi ca, z caym ogromem cier-

pienia i szlachetnoci. Najpikniejsze chwile jego roli, to scena

z Mazep i poegnanie z Ameli. Kiedy Mazepa pierwszy

raz daje mu pozna, e odgad jego tajemnic, Zbigniew nie

odpowiada, udaje e nie rozumie, tylko chce go zabi. A kiedy

tamten zmikczy, rozbroi go przj-jani, wspóczuciem, kiedy

go rozrzewni i wdar si w jego ufno, kiedy Zbigniew

ju duej przeczy niema siy: czy wtedy zwierza si, opo-

wiada, narzeka, rozpacza? nie — przyznaje wszystko jednem

sowem : Pojada z tob. Nie chce, eby o tem ktokolwiek

mówi, nawet czowiek którego kocha, który jeden na wiecie

zrozumia go i by dla niego dobry. Susznie te o nim mówi
Mazepa, e „by wzorem szlachetnoci i wdziku".

W poegnaniu z Ameli znowu to samo zachowanie.

Ta scena cudowna jest bardzo krótka, a w tej krótkoci

jeszcze prawie caa zajta sowami Amelii. Zbigniew odzywa

si prawie tylko monosyllabami : nie wróc nigdy — litoci —
i t. d. Co si w nim dzieje, poznaje si z jej sów i z po-

przedniego przebiegu sprawy, i to wystarcza, eby mie dla

niego tyle wspóczucia co dla Amelii, której cierpienie tak

si piknie przebija przez sowa przeznaczone na to, by je

ukry.
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(Z Aktu III, Sceny III).

AMKLIA.

Wic to ostatnie twoje ze mn poegnanie?

ZBIGNIKW.

Tak, moja matko!

AMKMA.

Syszysz sowików piewanie?

Cice rai si paka — biedna ja! biedna!

ZBIGNMKW.

Dlaczego ?

AMKLIA.

Ja nie wiem — ja na wiecie nie pragn niczego,

A jednak ja nie jestem szczliwa; — Ja nie wiem

Co mi jest. — Siedzc teraz z tob pod modrzewiem,

Zdao mi si, e jaka okropna godzina

Dzwoni w nocnem powietrzu. Wczoraj moja sina

Szpileczka turkusowa, któr mam po matce.

Zamaa si — to maa rzecz ! — Lecz na okadce

Ksiki od naboestwa zapisaam sobie

Ten dzie, jako zy dzie. — Boe! zkde przyszo tobie

Odjeda? — Ty mi nigdy nie mówie o tem.

Zostan sama! — Lecz ty odjedasz z powrotem?

ZBIGNIEW.

Nie, matko!

AMIU.IA.

Nie! Wic nigdy tu ju nie powrócisz?

ZBKJNIKW.

Nigdy! nigdy ju! nigdy!
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AMELIA.

aonie mi nucisz,

Jak szpaczek co jednego nauczony sowa,

Nie rozumie i gada.

ZBIGNIKW.

O matko ! bd zdrowa

!

Ciod tu! klknij mi Wasze! — Có tak nieserdecznie

Zegnasz si? — I ty mówisz, e si egnasz wiecznie!

Ja ciebie nie rozumiem ! — Chod — Czoo Waszmoci

Okropnie zimne.

ZBIGNIKW {klka przed ni).

Matko! o matko! litoci!

AMELIA.

Milcz! milcz! Ja ci rozumiem — tak pade przedemn!

Wapan przedemn strasznie upade. Bóg ze mn —
Ja Wapanu nie mog nic — prócz ez — ja sama

Cierpi. — Id Wa.

ZBIGNIEW.

Litoci

!

AMELIA.

Prócz ez. — Jaka plama

Dla mojej czystej duszy tak z Wapanem gada;
Ja gdybym rozumiaa! — Nie chc o nic bada —
Ja bd wiecznie Boga za ciebie prosia.

Nie bój si, my niewinni : Bóg cierpienia zsya,

Ale mona spokójno wyprosi u Boga.

Ja pana egnam wiecznie — ja jestem uboga,
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Nie mam co da mu prócz ez. To ciebie nie splami,

e schylona nad tob, obleje ci zami —
Ty bodziesz je pamita, te zy ! — Prosz ! prosz

!

Prosz te zy pamita — i o mnie. — Ja znosz

Wielkie mki, lecz prosz le nie myle o mnie.

Bo to co teraz mówi, mówi nieprzytomnie —
Bd zdrów

!

zniGNiKW (cJicp ics/a i nullpje.

W scenie zamurowania, we wszystkiem co mówi do

ojca, jest imponujcy cierpieniem i moraln wzniosoci.

W wizieniu, kiedy Ameli przeklina, upokarza, kiedy mio
ukrywana dotd mci si za swoje dugie przytumienie, —
Zbigniew moe mówi troch za dugo, moe si czasem po-

wtarza; ale ten wybuch namitnoci jest silny i pikny, i jest

potrzebny, bez niego byby Zbigniew moe zbyt sentymentalny.

Kiedy ludzie ruszaj ramionami nad Mazep i mówi,
e to dramat zy, bo niema w nim gównej figury (nie jest

tak ani Mazepa, ani Zbigniew, ani Amelia, ani Wojewoda);

moe maj racy, moe to wielki bd. Ale jeeli nie ma
gównej osoby, to jest gówna rzecz : jest ni mio Zbi-

gniewa i Amelii, — a pikno tego stosunku i tych dwóch

postaci, cho moe nie gównych, jest taka, e czyni zado
za wszystkie bdy dramatu i mimo wszystkich robi go

piknym *).

Ich dwojga godnym jest Mazepa: od obojga wicej

wykoczony, wycieniowany i moe wicej jednolity. W tam-

tych dwóch rolach znajdzie si tu i owdzie co niepotrzeb-

nego lub niedoskonaego — ten jest od pocztku do koca
przeliczny. Peen ycia, wesooci, fantazyi, Pa prawdziwy

kiedy wchodzi do zamku albo kiedy rozmawia z królem, nie

bez Don-Juaskiego zakroju i wdziku kiedy rozmawia z Wo-

') Jedyna rzecz, której aowa moua, jest, e oboje kocz
samobójstwem.
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jewodzin, w scenie ze Zbigniewem jest sympatyczny i uroczy

jak tylko mona. miay, dumny, rycerski, mody, idealny

syn kozaczy — a przytem tak wysoko honorowy i tak szla-

chetnie dobry, tak szczerze i mdrze ratuje pikno tych

dwóch dusz, na której pozna si umia, taki jest mikki

i pieszczcy w swojem wspóczuciu dla Zbigniewa, a wcale

nie paczliwy i nie sentymentalny, e nie wiedzie który

z nich dwóch pikniej w tej scenie wyglda:

(Z Aktu II, Sceny IX).

Zbigniewie mój ! z tym biednym kóccy si wiatem

Walk wrzcego serca — mój drogi ! szlachetny I

Ty mi si podobae — ty w tym zamku wietny.

Jak rycerz dawnych czasów uje mi serce

!

Suchaj ! twój poar jeszcze w malekiej iskierce,

A ju ci strawi, ju ci zwidniaym uczyni.

Ani ty jeszcze w niczem skala si, przewini —
W jej szafirowycli oczach twoja bogobojno

Zostawia anielsko dotd i spokojno;

Lecz to nie potrwa wiecznie, to nie potrwa dugo!

Wierzaj mi — ty by musisz twego losu sug —
Bo nie moesz by panem — nie — to niepodobna.

Zostaw j tu — jak róa kwiatami ozdobna;

Niech si byszczy i cicho na socu przekwita —
Lecz ty uciekaj — ciebie ju skrzydami chwyta

Straszny duch ognia — tobie ucieka potrzeba !
—

Wierzaj mi, s mioci bez gwiazd. Boga, nieba:

Te wkrótce zetr serca na proch — tak go znudz,

Tak splami, tyle razy do niczego zbudz,

Tyle razy w sen cichy ogupienia wtrc.
Ze wreszcie ródo wspomnie na wieki zamc.
To si i z tob stanie . .

.

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. H
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A CO 7Ai wspaniay koulrast skoncentrowanej, /aniknitcj,

gbokiej natury Zbigniewa, z t weso, ca na zewntrz,

wietn i byszczc ? Wspaniaa para ideaów modzieczych.

Kiedy odmurowany opowiada swoj history, kiedy

tak po prostu mówi, e ba sic tej strasznej mierci,

Lecz jake byo wyj? ona przysiga;

Tej kobiecieby nigdy potem nie wierzono ;
—

kiedy powicenie swego ycia dla cudzego honoru wydaje

mu si rzecz tak prost: jest taki rycerski, taki pikny, e
sam Bayard nie mógby w tem pooeniu znale si szla-

chetniej. W ogóle, to opowiadanie jest, obok jego sceny ze

Zbigniewem i poegnania Zbigniewa z Ameli, najwiksz
piknoci w dramacie.

(Z Aktu IV, Sceny V).

I dugo wac w mylach owego wieczora,

Kogoby w mojej biedzie wzi za protektora —
Albowiem mnie to wrogie grozio wizienie —
Wpadem, bo tak nieszczsne chciao przeznaczenie,

Do pokoju tej Pani. — Wtem sysz
Kto nadchodzi — osób dwie — kilka sówek pisz

Na wachlarzu Jejmoci, o prezencyi wasnej.

Potem z trwogi do ciupy tej wpadam niejasnej

I zapuszczam firanki. — Moja dotd wina!

Z Wojewodzicem bya to Wojewodzina.

Juzem chcia eb wychyli jak ryba z niewoda.

Gdy oto wpada z ludmi zbrojny Wojewoda!

Krzyczy, grzmi, wietrzy — zwietrzy mi za t firank;

Ju miaem wyj i moj szabelk acank

Drog sobie otworzy i wrota kozacze —
Lecz sucham — ona. Panie miociwy pacze!

Ona, kiedy m wrzeszczy i tupie ciemiga,

Na krzyu mu najwitszym Chrystusa przysiga.

e mnie w alkowie niema! Jake tu wyj byo?
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Przysiga — jam si kurczy i serce mi bio!

Ju mylaem, e burz przeczekam bez szwanku —
Wtem Wojewoda ludzi zawoa z kruganku.

Przyszli — jrt sucham — wosy mi staj na gowie^'

Kae mi kamieniami zawali w alkowie!

Wal gazy — ja sucham — stosuj do wga —
Lecz jake byo, Królu, wyj? — Ona przysiga!

Tej kobiecieby nigdy wtenczas nie wierzono —
Nie wyszedem! — Lecz jake drao moje ono,

Gdy usyszaem ju mur rosncy przedemn!

Zamurowali ! — Cisz uczuem podziemn —
W oczach stany róne modoci obrazy,

Wycignem przed siebie rce, czuj gazy

Zimne, nieporuszone — zaczem aowa,
Ze si tak marnie daem ywcem zamurowa —
I zdj mi strach — o godzie pierwsza myl nadbiega

:

Gdzie zajrz — ciemno, czego si dotkn, to cega,

I zdj mi strach, i strach mi by bratem do koca. —
Nie wiem wiele tych godzin mino bez soca!

Juzem si rezygnowa na wszelkie boleci —
Wtem sysz — co nademn jczy, i szeleci —
Szukam, przebiegam rk drc czarne ciany —
Znalazem — to kanarek by zamurowany

I zdychajcy z godu ! — Te skargi pisklce,

Trzepotanie si jego — gdy kona na rce,

Tak mi zdjy zgroz — e padem bez ducha.

W pitym akcie, kiedy zostaje sam z Wojewod po

odjedzie Króla, ma taki pikny pozór zimnej krwi i odwagi,

kiedy „liczy na suficie szczerby" ; w scenie z Ameli opo-

wiada tak rzewnie mier Zbigniewa — e do koca utrzy-

muje si w równej wysokoci. W ostatniej scenie, kiedy

oburzony zatwardziaoci Wojewody wybucha i przygniata

go do ziemi odkryciem tajemnicy, jest wspaniay, bohaterskie

bo on wie dobrze, e Wojewoda pomci si za kade jego
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sowo — ale niech si stanie co cice, on przecie pomci
tych, których tamten dreczyj^i o mier przyprawi. Sowo:
„a ty wstae z trumny" — i^rótliie, proste, nie pozorne, rol)i

ogromne wraenie, — wiele znaczy. Tyllco w tej scenie

szlioda, e si Mazepa nie rozgada, e Wojewodzie nie po-

wiedzia wszystkiego co ma na sercu, za siebie, za Amelie,

za Zbigniewa, i za czytelnika.

Rzadko jest spotka u Sowackiego posta tak jedno-

lit i skoczon, tak do koca konsekwentn bez najmniej-

szej sprzecznoci. Najbardziej wykoczony, jest przez to naj-

pikniejsz figur w dramacie i jest tak w swoich chwilach

powanych, jak w swoich chwilach wesoych i lekkich, po-

staci wielkiego wdziku. Gdyby cao bya taka jak figura

Mazepy, jak Zbigniew i Amelia i ich stosunek, dramat ten

byby arcydzieem. Nieszczciem psuje go Wojewoda, psuj
nacigania i przesady, tak, e pomimo swoich piknoci
Mazepa jest zym dramatem. Ale znowu jego piknoci s
takie, e czyni zado za usterki, i e dramat cho zy,

zawsze liczy si bdzie do znakomitszych dzie dramatu

polskiego, nawet jeeli ten dramat stanie si bogatszym ni
jest dzi; a ktoby z najwiksz odraz odwraca si od W^o-

jewody, ten, jeeli bdzie mia cokolwiek zmysu dla poezyi,

bdzie zawsze ze wspóczuciem, z sympaty, z serdecznem

rozrzewnieniem patrza na Zbigniewa, na Ameli i na Ma-

zep samego.
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Moe to dziwnie mówi bez powodu o dziele, które

ogoszone od lat omiu '), nowoci dawno by przestao, a wiel-

kiego zajcia nie budzio nigdy, nawet kiedy byo nowoci.

Nie mówic wiele, zgodzono si cichaczem na to, by je

uwaa za dziwne, jeeli nie dziwaczne, i wyrzeczono nad

Niepofra icnym i to fatalne guarda e j)assa , ten zabójczy

wyrok obojtnoci, gorszej dla dzie poetycznych od najsu-

rowszej i namitnej nagany. Od tego czasu nic te nie za-

szo, coby owieconej publicznoci mogo byo przypomnie

ten biedny dramat pogrzebany ywcem naprzód przez samego

autora w rkopimie, potem przez iias w rzadko kiedy otwie-

ranych tomikach jego pism pomiertnych. Inne, Beatrix Cenct

naprzykad, miay wicej szczcia, dostay si na scen,

zwróciy na siebie uwag; Niepoprawni dotd w zapomnieniu.

Dyrekcye teatrów wprawdzie odgraaj si od czasu do

czasu, e sztuk t przedstawi, ale zraone trudnociami,

zraone bdami dziea, które nie pozwalaj liczy na wielkie

jego na scenie powodzenie, odstpuj od zamiaru atwiej ni
go powziy. Po có wic sprzeciwia si temu wyrokowi

i przypomina rzecz, o której si mówi z góry, e jest bardzo

niedoskona? Kiedy sama na siebie uwagi zwróci nie

umiaa, to adna ch ani usilno ju jej tej usugi odda
nie zdoa : galwanizowa to co nie yje, rzecz próna.

A jeeli pomimo wszystkich chorób s tam iskry ycia?
pomimo wszystkich bdów wielkie piknoci? Jeeli nasza

obojtno, która przesza pogardliwie koo Niepopraimyeh

i ledwie na nich z góry spojrze raczya, nie dostrzega tego.

') Drukowane w roku 1874.

12*
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e cho tak niedoskonae, s przecie zajmujce? e w ich

„niesfornym skadzie" kryj si typy wspóczesne, pene
prawdy ; i zdrowej nauki, wicej nawet, e pod przyljranemi

nazwiskami, pod skromnemi pozorami, s tam wizerunki,

a clioby tylko portety iumorystyczne wielkici prawdziwie

historycznych postaci? Czy wtedy nie l)yoby warto dramatu

tego z uwag przeczyta i zachowa go w pamici? A gdyby
nawet i tak nie byo, to zawsze s Niepopraicni dzieem

wielkiego poety, jednem z niewielu dzie ubogiego dramatu

polskiego, i z tego tytuu maj prawo, eby o nich cho raz

pomówi, cho raz ich osdzi. Dotd, pomimo dugiego prze-

cigu lat jeszcze im nikt tej sprawiedliwoci nie wymierzy;

nieche jej raz przecie stanie si zado.
Jakiekolwiek s niedoskonaoci Niepoprawnych ^ nie

mamy prawa robi ztd surowych zarzutów Sowackiemu,

bo nie wiemy jakby by to swoje dzieo jeszcze odmieni

i poprawi. Nie wyda go, zatem widocznie nie mia go sam

za do dobre do wydania, za zupenie skoczone i dojrzae.

Kto wie, czy to wszystko, co tam jest sprzecznego, ra-
cego, niewytómaczonego, nie byoby zniko pod ostatecznem

dotkniciem rki autora, kiedy obca rka musiaa oczywicie

manuskrypt wydrukowa jak znalaza, nic w nim nie ty-

kajc, nie ujmujc, zwaszcza nie dodajc. Znajc Sowac-

kiego i jego górujce bdy, atwo wprawdzie przypuci,

e gdyby nawet by sam dramat ten ogosi, byoby w nim

zapewne zostao wiele nieskadnoci i niekonsekwencyj ; ale

przecie moe mniej, moe myl byaby lepiej dojrzaa, a plan,

przez rozwag i niektóre poprawki byby si wyrobi i ustali.

W najszczliwszym razie, kto wie, moe cao byaby wy-

pada tak szczliwie jak dwa pierwsze akty i z niemi

w harmonii, a w razie najgorszym byaby przynajmniej zna-

laza si jaka harmonia, jaki zwizek pomidzy dramatem

a jego tytuem. Z najwikszem za uszanowaniem dla w}'-

dawcy Pism Pomiertnych Sowackiego trzeba wyzna, e
tytu przez niego dorobiony nie odnosi si do adnej z osób
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ani do adnego z wypadków dramatu. Dlaczego Niepoprawni?

Kto Niepoprawny? Z czego mia si poprawi? Widzc ten

tytu, przypuszcza si naturalnie, e gówn treci dramatu

bdzie jaka zatwardziao czy w zbrodni, czy w zej skon-

noci, czy w naogu, czy tylko w miesznoci: jaki czowiek

lub jacy ludzie, którzy pomimo dowiadczenia, pomimo

gorzkich nauk ycia, nic nie zapomnieli i niczego si nie

nauczyli, i e ta niepoprawno zapacze ich w nieszczcie

lub w kopot, w dramatyczne kolizye lub w komiczne pery-

pecye. Przyzwyczajony za przez wszystkich dramaturgów

wiata do tego, e tytu ma zwizek z gównemi figurami

i sytuacyami dziea, przymierza i przykada czytelnik prze-

dewszystkiem ten epitet niepoprcncnych do dwóch gównych
osób dramatu, do Fantazego i do Idalii. Zem w nich jest

skonno i naóg szukania wrae, poetyzowania wasnego
ycia i siebie w swoich wasnych oczach; jeeli z czego

mieliby si poprawi, to oczywicie z tego. Tymczasem ten

zy zwyczaj nietyko na wypadki akcyi samej, a zwaszcza

na jej rozwizanie nie wpywa, ale co wicej, w rozwi-

zaniu samem i Fantazy i Idalia zachowuj si do po prostu,

jak ludzie dobrzy i szlachetni; wzgld na drugich, honor,

uczciwo, widoczne s w ich zachowaniu, wicej daleko

anieli poetyzowanie siebie. Poprawieni oni ni s, i nieraz

jeszcze w yciu do dawnego przyzwyczajenia powróc, ale

w tym razie przynajmniej ten ich zy zwyczaj nie zaszko-

dzi nikomu, nie sta si powodem adnego zego. Za có
wic przeladowa ich jako Niepoprawnych? Przymiotnik

ten do nich nie przystaje, nie oddaje dobrze ich roli w dra-

macie. Jeeli nie oni, to Niepoprawnym by moe tylko

hrabia Respekt i jego ona, bo ani jego córki, ani Jan, ani

major j)oprawi si nie maj z czego. Te za dwie figury,

troch próne, troch paskie, troch mieszne, nie s ani tak

bardzo ze, ani tak w swojem zem zatwardziae, eby za-

sugiway na tak powany, troch zowrogi przymiotnik.

Zreszt, jeeli ktokolwiek miaby by nazwany Niepoprawnym,
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to trzebaby, eby przedtem kto poj)ra\Yi go usiowa, eby
on poprawi si nie da, i dopiero eby ten jego upór spro-

wadza zawiliania i katastrof sztuki. Tak jak jest, tytu

jest le dobrany, do osób ani do wypadliów dramatu nie-

stosowny.

Dramat jest dziwny: zalet w nim wiele i bardzo nie-

pospolitych ; ale obok tego taka niejasno i niedojrzao

myli, takie niewyrobienie i takie sprzecznoci w planie, e
doj nawet trudno, co waciwie Sowacki chcia zrobi. Za

co Niepoprcncnych uwaa. Czy to komedya? Kilka figur

i ton caego prawie pierwszego aktu wskazywayby, e pierw-

szy i jedyny raz w yciu Sowacki mia ch napisania ko-

medyi. Sam Fantazy nawet mógby w niej figurowa jako

bardzo prawdziwy i nawet bardzo gboki, bardzo wietny

typ komiczny. Ale ten ton si mci, ten charakter si miesza,

kiedy si ukazuje na scenie sodat Jan, niegdy w Sybir-

skich niegach zarczony z Dian, a teraz zjawiajcy si

w chwili, kiedy rodzice wydaj j za innego, z rachuby;

kiedy wychodzi Idalia, która take mogaby figurowa w ko-

raedyi ze swoj natur, ale której mio i smutek przema-

wiaj jzykiem za powanym, za wysokim na komedy —
zwaszcza kiedy biedna Diana owiadcza Fantazemu, w ja-

kim razie i dlaczego zamie przyrzeczenie dane sodatowi,

którego kocha. Wszystko to bardzo smutne : wszystko ostrzega,

e pomimo Respekta, Respektowej, ironicznych artów i ko-

micznych narowów Fantazego, e ta akcya, która si zawi-

zuje, to nie wesoa i zabawna akcya komedyi, ale co wik-

szego, powaniejszego.

Akt drugi utwierdza nas w tern wraeniu. Jest cay

smutny i coraz smutniejszy. Jan oddajcy Stelli piercionek

siostry, kiedy si dowiedzia, e Diana idzie za innego,

przymus jaki na ni wywarli Rodzice, jak si z opowiadania

Stelli pokazuje, rozpacz Jana, Idalia bkajca si wród
tego i nie wiedzca co robi: czy si zemci, czy gardzi,

czy moe si zabi, — wszystko to zakrawa nietylko na
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dramat, ale na tragedy i zdaje si, e si czem okropnem

skoczy,

Gdyby byo tak szo dalej jak dotd ! Niestety, pier-

wiastek komiczny wraca znowu, i wraca w najpospolitszy,

najbardziej zuyty sposób. Qui pro quo — pani Rzecznicka

porwana przez Czerkiesa zamiast Idalii: jaka mieszna,

czerwona, tusta, stara baba na siodle w objciu bisurmana,

parodya ponurych ballad jak Leonora albo jassyrowych epi-

zodów, to nie komedya nawet, ale farsa, karykatura. Ale

zaedwo si to stao, wraca dramat. Dyana zobaczya gdzie

kochanka, zemdlaa ; Jan nieszczliwy chce wraca na Sybir

z rozdartem sercem; co gorzej Fantazy ma sobie ycie ode-

bra. Jego ostatnie chwile (bo istotnie ma je za ostatnie)

s znowu przedstawione ironicznie, znowu, pomimo poezyi

jaka jest w sowach, a dramatycznoci jaka jest w sytuacyi,

znowu pierwiastek komiczny odzywa si bardzo wyranie :

przerywa go ewenement niespodziany, a znowu tragiczny—
samobójstwo Majora, a rzecz caa koczy si najspokojniej

w wiecie, jak wszystkie komedye, fein hlirgerlich, jak mówi

Wallenstein, weselem.

A gdyby powiedzie, e Sowacki nie myla ani o ko-

medyi ani o tragedyi, ale chcia napisa sztuk w tym ro-

dzaju mieszanym i faszywym , który tragedy nie bdc
i na koturnie chodzi nie umiejc, a przecie majc pretensye

do tragicznego wraenia, nazwa si dramatem, dramatem

z potocznego ycia, czem porednim, co ani komedy ani

tragedy nie jest, to i to jeszczeby Niepoprawnych od ostrej

nagany uratowa nie mogo. By w nich materya i by za-

krój na doskona, wietn komedy, pen typów oryginal-

nych, prawdziwych i komicznych. By tak samo materya

i zakrój na tragedy, najrzadsz ze wszystkich, tragedy

w powszedniem yciu i w najprozaiczniej szych stosunkach,

ale na tragedy prawdziw. Autor ani z jednego ani z dru-

giego nie skorzysta, przeszed mimo tych bogactw nie pod-

niósszy ani jednych ani drugich, nie skorzystawszy z nich,
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a zrobi co trzeciego, poredniego, co ani tragedy ani ko-

medy nie jest, a jako mieszany Dramat jeszcze take do-

brem nie jest. Bo nie wic si wcale estetycznym rygo-

ryzmem, nie sdzc, jakoby dzieo jakie miao by zem
dlatego, e pod nasze utarte definicye nie podpada, trzeba

przecie od kadego da, naprzód, eby sprawa rozpoczta

w pierwszym akcie, rozwizywaa si w ostatnim jako ta

sama, przez tych samych ludzi, z temi samemi raz im da-

nemi charakterami; powtóre, eby ona rozwijaa i rozwizy-

waa si jasno, naturalnie, zgodnie z temi charakterami,

i sama z siebie. Kupiec Wenecki naprzykad nazywa si

komedy wprawdzie, ale czy ni jest? eni jest tragedy,

to pewna ; e si szczliwie koczy, to jeszcze prawda. Ale

jest w nim sytuacya na komedy za straszna, namitno
i patetyczno jednej postaci na komedy za wielkie, i Ku-

piec Wenecki, cho prdzej ni Niepoprawni, mógby za

komedy uchodzi, nie jest naprawd ani tragedy ani ko-

medy, A przecie jest jedn z doskonaoci nowoytnego

teatru. Tylko tam kada figara i kady stosunek utrzymuje

si w tem wietle, w tym tonie, weselszym czy groniejszym,

w jakim si ukazuje od pocztku; zboczenia, zamania czy

figur czy sytuacyi takiego, e dwie poowy ju si potem

dobrze zoy nie dadz, tutaj nie ma: Shylock jest sobie

wierny do koca, sytuacya Antonia do koca smutna i gro-

na. A gdyby, dajmy na to, przed czwartym aktem Porcya

bya oznajmia, e znajdzie rad na Shylocka, gdyby Bas-

sanio, Gratiano, wszyscy przyjaciele kupca i on sam stanli

przed sdem ju z przekonaniem, e yd le wyjdzie na

swoim procesie, czy wtedy rzecz nie byaby zepsut? czy

Shylock z figury bardzo potnej i strasznej swoj nieuba-

gan namitnoci nie staby si figur mieszn, wystry-

cmit na dudka ? czy czwarty akt nie byby zupenie zym,

zupenie niezgodnym, w racej dysharmonii z poprzedza-

jcym? Oczywicie. Otó w Niepopraicnych nastpio takie

zamanie akcyi, takie wyskoczenie jej z jednej kolei, a prze-
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skoczenie na drug, i dlatego cao, jakkolwiek zechce jej

kto da nazw i detiuicy: komedyi, tragedyi czy dramatu,

zawsze jest zl: po przeamaniu dwie ])oowy akcyi przysta

do siebie nie cic, cigo i jednolito jest zepsuta bez

ratunku.

By moe, e gdyby Sowacki by sam raz jeszcze

dzieo to wzi do reki, byby te wszystkie bdy usun.

Jeszcze raz, surowo go za nie sdzi nie mona, bo nie uzna-

wa sztuki za dobr wida, kiedy jej nie wyda. Ale bd
ten, ten defekt organiczny jest w Niepoprawnych.

A szkoda! Jest tam tyle rzeczy piknycli! Tyle obser-

wacyi bystrej i trafnej, tyle yki komicznej, tyle zmysu
krytycznego, e trudno nawet uwierzy, e ten Sowacki,

marzcy i rozmarzony, yjcy zawsze w fantastycznych

wiatach wyobrani, tak umia patrze na to, co koo niego

yje w wiecie rzeczywistym. Nie mówic ju o mieszno-

ciach Respekta i jego ony, które oddane s z wielkim hu-

morem, ale Fantazy i Idalia, to dwa typy wielkiej wartoci,

wielkiej psychologicznej prawdy, których sabo nie atwo
byo odkry, a trudniej jeszcze przedstawi tak, eby pomimo

miesznoci swoich nie byli miesznymi, e)»y przez delikatn

ironi z jak ich autor rysuje, zna byo, e to nie powsze-

dnie, nie tuzinkowe indywidua, ale natury niepospolite, gowy
mylce i rozumne, dusze czujce i szlachetne. A to wszystko

zrobi Sowacki licznie ; oprócz tego wprowadzi dwie wdzi-

czne gówki dziewczce, szczebiotliw Stell przy Dyanie gb-
szej, powaniejszej, dojrzaej pod wpywem uczucia i smutku;

oprócz tego jest ten Jan zajmujcy swojem pooeniem, sym-

patyczny przez swoje sowa i zachowanie, Jan, z którego

móg by liczny bohater romansu, — i te wszystkie piknoci
liczne i wielkie, zepsute, zmarmowane? Nie w tym sensie, jakol)y

kada z tych figur bya zepsut, nie ; figury bowiem wszystkie

trzymaj si nie le do koca, ale zmarnowane i zepsute

przez to, e wpdzone w sytuacye bd faszywe bd obo-

jtne i niepotrzebne, nie mog si naleycie rozwin, nie
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mog si pokaza z caym zasobem psychologicznej prawdy
lub poetycznego wdziku, jaki w nich jest.

Ukad sztuki, jej tre, przekona o tern najlepiej, po-

zwoli palcem wskaza miejsce, w którera Sowacki poszed

bez rozwagi za jakim nowym pomysem, za jak sytuacy,

która mu si sama nie wiedzie zkd nasuna, wzi j do

swego dramatu; z raz przyjtej musia dalszy przebieg sprawy

dalej rozwija, i w ten sposób zepsu rzecz licznie zaczt.
Hrabia Fantazy, mody, bogaty, niezawodnie z bardzo

arystokratycznego rodu, powierzchownoci zapewne piknej,

a w kadym razie, co lepiej, niezwykej, chce si eni. Dla

czego? Z nudów, z chci odmiany, z ciekawoci wraenia,

którego nie by w yciu dowiadczy. Hrabia bowiem widzia

ju wszystko, wszystkiego dozna i wszystko mu si sprzy-

krzyo. Wraenia piknoci, w naturze czy w sztuce, wy-

czerpa do dna; mio? zna j take, przynajmniej t, któr
wzbudza. Mniej zapewne t, któr sam by czu, bo by
z ludzi, którzy daj raczej by przedmiotem mioci i uwiel-

bienia, ni wielbi i kocha ; ale widok i wraenie istoty

ludzkiej, której szczcie i ycie zawiso od jego dobrej woli,

kobiety, której serce drga w jego rku rozkosz lub bólem

podug jego upodobania i kaprysu, to on zna. Uywa nieraz

z rozkosz na wzruszeniu, jakie kobietom dawa, uywa na

tem, e by przedmiotem zakochania, zachwytu wyobrani,

szau zmysów, a sam przytem raczy w czci tych wrae
doznawa ; serce nie wiele zapewne czuo i cierpiao, ale

wyobrania zaraaa si uniesieniem albo je w siebie wma-
wiaa, dostrajaa si do niego. Mona by pewnym, e ta-

jemnicze samotne pobyty z eteryczncnii blondynkami jasnemi

i ulotnemi jak anioy, z brunetkami piknemi jak marmury,

a namitnemi jak poar, gdzie nad bkitami mórz i jezior,

wród Alp niedostpnych, albo na wys{»ach jgejskiego morza,

w grotacli ukrytych jak ta, gdzie Hayde znalaza Don Juana,

albo w weneckim paacu, tym samym, gdzie mieszka Byron

z pani Oiiiccioli. mo/.iia by pewnym, e epizodów takich
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byo w yciu Fantazego wiele, a nni si wreszcie sprzy-

krzyy. Podróe? Gdzie on nie by i czego nie widzia!

chyba ^sieyc i soce mogyjy jeszcze sliusi go nowoci.

Nawet sawa, ta przyjemno,^ która ze wszystkicli najtru-

dniej si przejada, nawet ta ju jego nerwów nie drani ani

nie gaszcze. Fantazy jest poet: w gruncie sam w swoj
poezy, w swoje natchnienie wierzy. Ale powodzenie i oklaski,

to codzienna, powszednia, jednostajna strawa, któr nakar-

miono go tak do przesytu, pochlebiano mu tyle i tak niezr-

cznie, tak nierozumnie, e z powodzenia i sawy on ma prawo

artowa, a artuje nawet, przynajmniej na pozór, i ze swojej

poezyi samej. Jest wic ju wraeniami przesycony, a jeszcze

wrae chciwy; myl o oenieniu zaostrzya jego ciekawo:
to co, czego jeszcze nie dozna, nie dowiadczy, to co
nowego; co to jest? warto zobacz\. I dajc si niby powo-

dowa panu Rzecznickiemu, na prawd powodowany tylko

znudzeniem i nieokrelonem pragnieniem czego nowego i nie-

znanego, wybra si po on.
Kto jest pan Rzecznicki? Prz^^acie Fantazego? on tak

mówi, tak udaje, w gruncie zapewne tak nie myli. On moe
by Fantazemu usunym, moe mu by potrzebnym nawet,

ale wspólnego niema midzy nimi nic. Praktyczny, trzewy,

w interesach niezawodnie obrotny, sprytny, I^zecznicki cza-

sem Fantazego jawi, czasem za modego arystokrat i poet,

który rzeczywicie majtkiem swoim trudni si nie raczy

i nie umie, spisuje kontrakty, ukada wypaty i t. d. przy-

tem bywa w jego domu na stopie do poufaej. Moe jedzi

z nim razem za granic, moe na ulicy chodzi z nim pod

jk, tak e wszyscy, nawet sucy Fantazego, mog ich

mie za przyjació, wszyscy, — oprócz ich dwóch. Rzecznicki,

niegdy l^atron przy jakim trybunale zapewne, dzi wa-
ciciel dóbr ziemskich, bogaty, uywajcy konsyderacyi w (tko-

licy. Marszaek Powiatu, Rzecznicki dorolikowicz, bdzie moe
nieodstpnym nierozcznym towarzyszem Fantazego, nie b-
dzie mu nigdy rówiijm. Jego ]»rzyinioty i jego wady s
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tamtemu zarówno antypatyczne. Natura Fantazego wzdryga

si na ten spryt oszczdny i wyrachowany, z którego po-

moc Rzecznicki doszed do majtku i stanowiska: ze sta-

nowiska tego Fantazy sie mieje, kiedy go nikt nie widzi.

Majtek, trzeba powiedzie na jego pochwa, nie imponuje

mu: ma w jego oczach moe cen mniejsz anieli mie po-

winien, ale z })ewnoci nie wiksz. Wyobrania Fantazego,

jego poetyczne aspiracye, i gorce, wysokie popdy jego

serca, odwracaj si ze wstrtem od tego stworzenia, które

zna i rozumie tylko rzeczywisto, któremu mówi o pi-

knoci, o sztuce, o poezyi, o mioci, o powiceniu, to rzuca

groch na cian. Przytern Rzecznicki cho na swoje ubranie

wydaje tyle lub wicej jak Fantazy, cho si przyzwyczai

do wszystkich form eleganckiego wiata, na prawd, w gruncie,

dobrze wychowanym nie jest, W salonie zachowa si jak

inny, nie zrobi nic racego: ale po za salonem, kiedy go

ludzie nie widz, czy swego sucego nie targa za uszy,

nie bije w twarz, nie przeladuje o kad resztk wina po-

zosta na dnie butelki? a przytem, w panu Marszalku po-

zostao zawsze co strczyciela, co faktora; wykwintna ar\'-

stokratyczna i j)oetyezna natura Fantazego wzdryga si

i otrzsa na grubsz natur Rzecznickiego. Znosi go jeeli

potrzeba, uywa go jeeli potrzebuje, ale z nader subtelnym

i delikatnym taktem umie, dopuszczajc Rzecznickiego do

pewnych pozorów zayoci, w samycli tych pozorach trzy-

ma go od siebie w nieskoczonej odlegoci, i nigdy na

prawd zbliy si do siebie nie da. W caym dramacie

niema jednego sowa, któreby wskazywao, e Sowacki

dugo nad tym stosunkiem myla, e rozwaa, ukada, kom-

binowa, zadawa sobie nad nim cho troch pracy. A prze-

cie stosunek i kontrast tych dwóch ludzi stoi przed nami

tak wyrany, e si pomyli nie mona, tak zupeny, tak

prawdziwy i doskonay, e si lepiej okreli nie da.

Jedna rzecz cokolwiek do zrozumienia trudna, to e
Fantazy da sie swatowi swemu zawie w dom hrabstwa
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Respektów. I ludzie sami ze swojemi miesznociami, ze

swojemi konwencyonalnemi frazesami, konwencyonalnemi

uczuciami, takiemi rozumami, sposobem mylenia i ycia,

i ich pooenie, cae to upokarzajce kuglarstwo zoconej

ndzy, musi Fantazego okropnie razi, korci i nudzi. On

jest wyszym od nich nietylko natur i intelligency, ale

gustami, zwyczajami i formami ycia. W hierarchii arysto-

kratycznej musi take sta od nich wyej, i za jednego ja-

kiego biednego senatora, którego w rodzie moe mie Re-

spekt, on ma ca litani kanclerzy i hetmanów. Ze Respekt

uwaa go za idea zicia, to naturalne : mniej to, e on,

szukajc ony na zimno, szuka jej w domu Respektów. Pod

wpywem mioci, lub wyobrani, Fantazy bez chwili waha-

nia zoyby swoje herby i miliony jak ksita z bajek

u nóg jakiej Olej Skóry albo Cenerentoli : ale nie kochajc,

nie znajc nawet, wchodzi nie wiedzie po co w alians z Re-

spektami, to niepodobne ani do jego arystokratycznej dumy,

ani do jego estetycznej natury.

Ale, czy moe Fantazy dojrza gdzie przedtem te panny

i by ciekawy pozna je? czy te Rzecznicki tak zrcznie rzecz

prowadzi umia? do e jest Fantazy w domu Respektów.

Co za dom antypatyczny I a co za wyborne figury ! jak

po mistrzowsku schwycone des Lehens flach alltagliche Ge-

stalten! Hrabia Respekt by na Sybirze. Za co spotka go

ten honor? Nie wiedzie. Honor dla niego oczywicie za

wielki. Najpewniej dosta si on tam bez swojej zasugi

i winy, przez sam swoje mao. Byo jakie powstanie

(roku 1 830 zapewne) ; Respekt do niego nie nalea, bro
Boe, ba si Moskali. Ale ba si równie i Polaków, i czy

to w jakiem zgromadzeniu ze strachu wypali frazes jaki

patryotyczny, czy na wosach, które mu jeem staway na

gowie, zasadzi na bakier drc rk wielk zawiesist czer-

won konfederatk: do, e narazi si rzdowi rosyjskiemu

jakim drobiazgiem, i ukarany tern surowiej, e by marsza-

kiem powiatowym, a moe nawet guberskim, poszed na Sybir.
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Ze za nie niebezpieczny wcale, zatem mniej o(i innych przela-

dowany, wróci na Ukrain czy Podole, i cign tam dalej

swoj przedsy)irsk exysteucy. Czowiek jakich wszdzie

u nas peno: nie zy, ale na wskro tuzinkowy. Jako Polak,

jako ojciec rodziny, jako obywatel, we wszystkiem zawsze

powierzchowny, pytki, tuzinkowy. Mona go widzie przy

zjazdach i wyborach jak si do ez rozczula wnoszc ko-

lejnym kielichem kochajmy >ii(j, a dodajc do tego pocichu

patryotyczne alluzye i nadzieje; mona go widzie zrana,

bardzo unionym przed ydem, którego prosi o przeduenie

wekslu. Sowo -po naszemu, po polsku, zawsze na jego

ustach; w obejciu z ssiadami serdeczny hrat szlachcic, bo

o popularno si stara, a niepopularnoci boi, wszystkiem,

sposobem ycia, urzdzeniem domu, wychowaniem dzieci,

kroi na wielkiego Pana. O respekt ludzki zwaszcza dba

nad wszystko, a dba le, nierozumnie. Zdaje mu si it)y

go straci, gdyby cokolwiek w swoim domu i sposobie ycia

zmieni: gdyby si ograniczy w wydatkach, gdyjy mia
mniej sucych w liberyi, albo dzik promennó swojego

ogrodu zamieni na pole. Ale nie wstydzi si tych sucyci
nieregularnie paci, ani tego, e rachunek krawca za t
libery od dawna czeka jego zmiowania (mniejsza o to,

ludzie o tem nie wiedz) : nie czuje tego e mieszne s i bo-

lesne te pozory wietnego ycia, kiedy wszdzie przeglda

przez nie kopot jeeli nie niedostatek, i gra wieczn ko-

medy, prowadzi ustawiczn walk ze swoj kieszeni, która

zawsze pusta, na rzeczy potrzebne jest zamknit, ale na

niepotrzebne a pokane wystarczy musi. Nie zy zatem,

jest sobie i swoim bardzo szkodliwy, o respekt bardzo dbay,

jest paski i bez godnoci, a serdeczny, wylany, i po polsku

poczciwy, jest na prawd poczciwcem do faszywym; i kiedy

chodzi o szczcie córki lub o jego pieniny interes, tam

córka musi ustpi, ratowa pozory, jego w wiecie stano-

wisko. Byle on móg dalej gra t sam komedy, niech ona

si powica, jemu to wszystko jedno.
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I znowu Sowacki nie opowiada historyi ani cliarakteiu

tego czowieka, a znowu czowiek stoi przed nami cay ze

swoj natur i liistory, jako typ bardzo czsty, iardzo

prawdziwy, skreony prawie od niechcenia, a tak wyranie

i trafnie, e si go poznaje od razu jak starego dojrego

znajomego, którego si sto razy w yciu spotkao.

Hrabina jego ona, lepsza zawsze od niego. Lepsza dla

tego, e pojechaa za nim na Sybir ; moga bya tego nie

zrobi, duszy miaa wicej jak on. Ale te na pozór wicej

jak on miesznoci. Poczciwa kobieta w gruncie, ale nie-

mdra , a komiczna sprzecznoci swojego parafiaskiego

obejcia i rozmowy, z pretensyami do najwykwintniejszej

znajomoci wiata, i dystynkcyi ! Hrabina skazana skutkiem

majtkowych komplikacyj na siedzenie na wsi, chce by
au cournnt wszystkiego CO si w wiecie dzieje, a przytem

chce by kobiet wysz i dystyngowan, nadewszystko dy-

syngowana ! Z Berdyczowa sprowadza najwiesze francu-

skie romanse, z Warszawy mody i plotki. Do tego ma wy-

obrani poetyczn, ma literackie wyksztacenie, otacza si
poezy, w ogrodzie ma kaskady i krzye „umylnie krzywe",

chodzi do trzech kurhanów i tam usiadszy marzy, ukrai-

skie podania i francuskie romanse ssiaduj z sob w jej

ogrodzie i rzucaj na jakie poetyczne wiato, dajc z siebie

nazw ulubione jej widokom i miejscom spoczynku. Na
prawd hrabina, cho rzetelniej od ma dobra, nie jest od

niego poetyczniej sza wcale
;
pozytywna i wyrachowana jak

on, a e rozumu ma mniej od niego, wic trudniej ni on

strzee si miesznoci w rozmowie lub postpowaniu.

Jakim sposobem tych dwoje ludzi ma takie córki? s
czasem dziwne kaprysy natury i losu. U tych dwojga rodzi-

ców pospolitych, paskich, pytkich, prónyci, niemdrych,

wyrosy i wychoway si dwa kwiaty odmiennego, ale rów-

nego wdziku, Dyana i Stella. Najszlachetniejszy sposób my-
lenia, uczucia najwzniolejsze i najdelikatniejsze rozumy,

godno wrodzon a prawdziw, w postpowaniu takt sub-
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teiny i wykwintny, sowem wszystko co mie moe najwysza
i najbardziej urocza kobieca natura, to maj te dziewczta.

Nie z ojca ani z matki oczywicie: da im to Bóg, a wy-

cioway si same. Moe po czci i Sybir, na którym l}yy

L rodzicami, smutek, wygnanie, przykroci ; moe ten ska-

zany kosynier, którego tam przypadkiem spotkay, a który

nie cliccy nawet, sam swoj liistory, samem zblieniem

do czego wyszego i pikniejszego, móg rozbudzi w nich

myl i rozwin co miay w duszach szlachetnego. U star-

szej rozwin i co wicej: nauczy j tego „sowa któremu

nie ma na wiecie równego". liczny romas: Bohater w szy-

neli, w dziurawych butach, z karabinem na warcie, pod

grob paek, zmarznity, godny, ndzny : bohaterka wyehu-

chana w sztucznej konwencyonalnej atmosferze przez preten-

syonaln matk i guwernantk francusk, dziewczyna, która

nietylko okiem ale myl nigdy po za swój ciasny wiat nie

wybiega, a teraz zbliaj ich wypadki ycia. Dziewczyna

poznaje instynktem bohatersk dusz pod t szynela sodata,

który ju by gotów do koca ycia zapomnie o tem, e
nie zawsze sodatem bywa i zmarzn gdzie w niegach

;

o powrocie, o szczciu, o lepszej chwili w yciu nawet nie

marzc. Ona jemu ukazaa si jak anio z nieba w tem

piekle wygnania i odackiej suby, on jej jak anio take,

anio szlachetnoci, mztwa, i nieszczcia, w tym zimnym

powszednim wiecie w którym ya: — i jaki niegiem za-

wiany sybirski kawaek lasu czy drogi, rozjani si i roz-

kwitn na chwil jak peen sowików i granatów ogród

w Weronie, kiedy sodat w dziurawych butach niegdy wzity

z kos w rku pod Ostrok, kad na swój skostniay palec

piercionek piknej, wypieszczonej, w dostatkach chowanej

Ukrainki.

Po tych zarczynach Dyana przestaa by swobodn

i dziecinn. Miaa o czem myle, miaa si czem smuci,

miaa si z czem tai nawet, i tak pod wpywem tej mioci

tej myli o dalekim a nieszczliwym narzeczonym spowa-
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niaa, e robi wraenie nie modej dziewczyny, ale kobiety

z charakterem zupenie ustalonym, i dusz siln, gbok,
cierpic, a w sobie zamknit.

Stella na swoje szczcie nie spotkaa dotd jeszcze

adnego kosyniera ani uana, i zachowaa ca dziecinn

swobod. Przeliczne stworzenie, zoone z naiwnoci i y-
woci, jasne i wesoe jak promie soca; robi si pogodnie

i lekko kiedy wejdzie i zamieje si. Naiwnej dziewczynki

tak adnej, tak uroczej jak ona, trudno znale. Szczebio-

tliwa jak kanarek, dziecko wielkie, troch ciekawe, ju
dowcipne, wyrobi si kiedy na kobiet niepospolit: ma
gow, i ma serce,- cho sama jeszcze tego nie wie i nie

czuje. Takie jeszcze dziecko, taki trzpiot, e przy siostrze,

wiedzc o jej tajemnicy, pyta o pana Jana i nad nim si

zachwyca, nie zwaajc, e tamta moe si zdradzi, i e w ka-
dym razie wspomina Jana kiedy j zmuszaj i za innego,

i to jeszcze przy ludziach, jest maem okruciestwem. Po-

dejmuje si z dobrego serca, i z nieuwagi, uatwi Janowi

widzenie si z Dyan; o wyspie Matyldy i o trzech kurha-

nach powtarza wiernie wszystko co syszaa od matki, jeszcze

si nie zastanowia, e to mieszne; zlkszy si Baszkira

radzi sobie bardzo naiwnie : prosz ztd ic, bo ja tu jestem

sama, wielkie jeszcze dziecko! Ale ma wiele dziecinnej gracyi,

kiedy si u-szystkim asi jak mówi Fantazy, a wiele weso-

oci i miechu i co dyabeka, kiedy figluje i szczebiocze.

A kiedy biednemu Sybirczykowi opowiada o przymusie wy-

wartym na siostr, o jej zach, kiedy go widzc smutnym

pociesza tem, e go Dyana zawsze kocha, to przez ca
dziecinno jej sów przebija dobre szlachetne serduszko,

zdolne kade cierpienie zrozumie
,

potrzebujce kademu
uly. Fantazy le zrobi, e myla o Dyanie: Stella byaby
dla niego lepsz. To co w nim piknego, to umiaaby zro-

zumie i kocha; a co faszywego, udanego, miesznego, to

l)y tak delikatnie wydrwia, e z czasem mogaby go moe
z jego saboci wyleczy.

S*. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. 13
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Pomidzy temi osobami wice zaczyna sic o(l<^ryvva

dramat, a zaczyna w tonie ironicznym, w najwyszym tonie

komedyi. Jest to ciekawo i wyjtek. Humor trafia si u So-
wackiego nie raz: ale vis comica, ale komiczne typy, ten

jeden raz tylko. Ale ten jeden dowodzi, e mia do tego

talent prawdziwy. Co tu soli attyckiej, co subtelnej ironii

w tych pierwszych scenach, kiedy naprzykad Fantazy mieje
si z Respektów, a autor z Fantazego: albo kiedy Hrabina

zarzuca go najzwyczajniejszemi frazesami, najbardziej okle-

panemi komplementy o jego poezyach (których naturalnie

nie rozumie) w miem zudzeniu, e przyszy zi da si na

ten lep zapa.

Pana opisaniem

Rzymu winnimy bardzo mie cliwile!

Znamy go dobr/^e: taki ogie w piórze

I tyle serca, entnzyazrau tyle

!

Ach ! listy Pana ... to s na marmurze

Pisane law! czy prawda Dyanno?

Te dwie fontanny, co przed Watykanem

Jak duchy, tcz opasane rann —
Ten krzy drewniany w Cyrku — ach! my z Panem

Dawno si znamy, dawno!

Albo kiedy przygotowuje, zawsze w tym samym celu,

niespodziane a poetyczne efekta w ogrodzie, które maj ocza-

rowa poet, a jak na zo ogród si nie wyda, bo rury od

kaskady popsute, a kozak co mia piewa dumki, pojecha

po cukier i wiece do Berdyczowa.

HRABINA.

Kajetanie

!

(lokaj wchodzi).
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LOKAJ.

Pani,

Co pani kae ?

Ka zapdzi trzody

Na ma k w ogrodzie ! Niecli stary

Anton zapuci swoj sie do wody

I sam pod wierzb sidzie obok pary

Ciopit plotcych koszyki — jak w Tassie.

Opodal eców postawi gromad

I niech piewaj! Anna niechaj pasie

Kozy na skaach . . . Ach ! puci kaskad

!

Pamitaj, puci kaskad wieczorem

Wprzód nim wstaniem od stou... Ach, jeszcze

Powiedz Dubynie, niech stanie za dworem.

I pie Padury piewa

LOKAJ.

Ale deszcze

Popsuy rur w kaskadzie — —

-

HRABINA.

Nowina

!

No, to nie puszcza wody . .

.

LOKAJ.

Ale, Pani . .

.

HRABINA.

Ale! co ale?!

LOKAJ.

Ale dzi Dubyna

Pojecha kupi cukru i araku

Do Berdyczowa —
13*
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No, to si bez dumy

Obejdzie, ale pomnij o rybaku —
Pomnij o trzodach i . .

.

LOKAJ.

Suma do sumy:

Rybak i trzody.

HRABINA.

I mae chopita,

Które koszyki plot.

LOKA.I.

I koszyki.

I ece

!

HRABINA.

LOKAJ.

Ale pszenica pota!

HRABINA.

Mój Kajetanie, rób co chcesz. Ten dziki

Ogród angielski, to kopot prawdziwy!

LOKAJ.

Zawsze w nim czego brak: to si altana

Zaamie, burza krzy umylnie krzywy

Zwali — o mao co nie zabi Pana {odchodzi).

HRABINA.

Ach ! jaka, jaka z tym ogrodem biada

!

Stelko

!

Sowem zaczyna si dramat, jak bardzo dowcipna, bardzo

zabawHa, i bardzo wysoka komedya. Ale niebawem rzeczy

si psuj, przyjeda Major.
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Major rosyjski, dobry czowiek, bliski krewny kapitana

Rykowa z pana Tadeusza, niegdy na Sybirze wzgldny,

ludzki, uczynny dla Respekta i jego rodziny, przyjeda od-

wiedzi dawnych przyjació: i wtedy wród jednostajnie do-

td komicznego tonu, odzywa si dwik smutny, zowrogi,

który t harmoni zmci. Stella si pyta o pana Jana : Fan-

tazy, cho mu kocha Dyan ani w gowie, ostrzeony jest

instynktem mioci wasnej, zazdroci, e to nie zwyczajna

znajomo, nie zwyka lito dla zwykego skazaca.

FANTAZY.

O nas zapomnieli

!

Gniewasz sie?

KZECZNICKr.

FANTAZr.

o: nie.

UZICZNICKI.

Lecz troch zazdrocisz.

FANTAZy.

Czego ?

RZKCZNICKI.

Dyany spojrze i ez Stelli.

FANTAZY.

Jeszcze nie kocham.

RZKCZNICKI.

Ale ju si zocisz.

FANTAZY.

Wcale nie I — Ale powiedz mi, Rzecznicki,

Kto to jest ów pan Jan, wzity z kos?
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kiia. Czy chce tylko Dyane zobaczy, czy zwróci jej pier

cionek i sowo, czy tylko polskiem powietrzem odetchn,
do e jest: Stella obiecuje mu uatwi rozmow z siostr.

Do tych wszystkich komplikacyj przybywa nowa, naj-

wiksza, w postaci hrabiny Idalii. Idalia bya Fantazego

kochank: kocha go zawsze. Usyszawszy o jego mae-
skich projektach czy je chce zerwa? wystpi? pokaza
si, zrobi scen? Nie — ona sama nie wie czego chce. —.

Moe chce go upokorzy, moe zabi, moe tylko si prze-

kona, zobaczy na wasne oczy, moe rozedrze swoje serce

widokiem tej zdrady, rozkoszowa si w swojeni nieszczciu,

moe wypi do dna ten kielich goryczy i przypatrze si
dobrze temu, e nietylko j zdradzi, on którego kochaa, ale

e on którego miaa za najwysz na ziemi istot, za anioa

poezyi, eni si prozaicznie, zimno... ona sama nie wie po

co przyjechaa, czego chce, co robi: ale jest, cierpi, i co zrobi

co spadnie na dom Respektów jak piorun.

Posta to nie maego znaczenia: posta która bdzie

kiedy jedynym w literaturze wizerunkiem caego jednego

rodzaju kobiet polskich w naszym wieku, rodzaju bardzo

zajmujcego. Exemparze jego s rzadkie; z natury rzeczy

rzadkie by musz, bo trzeba na to natury niepospolitej, eby
upa, a nie spa nigdy nizko. Ale tego rodzaju exystencye

kobiece, wykolejone, nieszczliwe, uszlachetnione przez cier-

pienie rzetelne i prawdziwe uczucie, podniesione wysoko

przez wyjtkowe umysy i zdolnoci, trafiy si u nas; tra-

fiay si zwaszcza w epoce romantyzmu; pomidzy rokiem

1820 i 1850, i nieraz, oboli imienia mzkiego otoczonego

wielk chwal, znajdzie potomno imi takiej kobiety nie

niewinnej, upadej, a przecie wysokiej i godnej, w której yciu

byo wiele faszywych i udanych zachwytów, ale take wiele

mioci ojczyzny, wiele mioci dobrego, wiele mioci jednego

wybranego czowieka. A kiedy potomno spotkawszy takie

imi bdzie z ciekawoci, pytaa jakie te kobiety by mogy,
a zatraconej ich fizyognomii i charakteru wyobrazi sobie
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nie zdoa, wtedy niech zajrzy do Niepopraionjch Sowac-

kiego; tam si liobieta taka przeciowaa ze wszystkiem co

w niej ze i dobre, co udane i co rzetelne, co j oskara

i co j tómaczy, ze wszystkiem co budzi do niej pocig

i antypaty, lekcewaenie i uszanowanie.

Za Ksiztwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego

kobieta lekka i pocha, nie kochajca ma, kochajca in-

nego lub innych, jeeli nie chciaa zej na prost awan-

turnic, rozwodzia si, sza za m za kochanka, regulary-

zowaa jako tako swoje stanowisko i zwizki, i pozostawaa

w kraju, brylowaa jak przedtem w Warszawie, spokojna

i pewna e jej nikt palcem wytyka nie bdzie. Ale kiedy

zgorszenia rozwodowe obudziy i surowo opinii i surowo
Kocioa, kiedy Koció przypomnia a opinia zacza po-

wtarza sowa w. Pawa dlcortlnm est adidtrium, i kiedy

rozwód nic ju nie naprawia i nie pokrywa, kobiety w tem

pooeniu miay rol nierównie trudniejsz, a exystency

w kraju nieznon.

Nie mówi si naturalnie o kobietach zupenie zepsutych,

bezczelnych, z czoem qui ve r(ni<jit jamais, ani o awantur-

nicach rozmylnych, bo takie zawsze sobie dadz rade. Ale

kobieta w poyciu z mem nieszczliwa, opanowana po-

tn namitnoci, a siebie przecie szanujca, która wstydu

nie stracia, có miaa robi w kraju, gdzie koo jej imienia

zrobi si skandal? Jechaa za granic: osiadaa tam gdzie

jej historyi nie znano, gdzie nie bya zmuszon spuszcza

oczów przed kadym: osiadaa jak rozbity okrt na mielinie,

nad jeziora woskim brzegiem, patrzaa na morze i na ruiny,

suchaa muzyki, kochaa si w piknych obrazach (dziwna

rzecz, wszystkie Polki tego rodzaju byy w duszy artyst-

kami) — sowem stwarzaa sobie exystency atan i sztu-

czn, w której zajcie myli zajmowao najwicej miejsca

i czasu, ale która bya wzgldnem szczciem. A e byy
wychowane w epoce romantycznej, e od Byrona a do pani

Sand czytay wszystko, wszystko do siebie i do swego po-
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oenia stosoway, wic naturalnie bardzo, same siebie mu-

siay poetycznerai uzna, i musiay elicie by poetycznemi,

to im byo potrzebne do szczcia. Po czci miay do

tego prawo, przez nieszczcie, przez mio, przez swój

wdzieli: po czci staray si o t poetyczno, udaway

j i przesadzay. Byo w tej poezyi, litór si otaczay,

w exaltacyi ich uczu, wiele prawdy: ale byo zawsze

co komedyi. A jeeli gdzie, pod woskiem niebem, ko-

bieta taka, upokorzona swoj faszyw pozycy, znuona

samowolnoci, zmczona czczoci i przymusem swego ycia,

spotkaa po lataci kilku czowieka, który j kocia, który

za ni szala, który jej nie tylko przebacza przeszo, ale

j czci nietylko pomimo ale czasem dla tej przeszoci,

czy dziwna e kochaa, e si caa oddawaa temu nowemu

uczuciu, temu nowemu szczciu? czy dziw e moga pomimo

tego upadku zachowa natur szlachetn? A jeeli do tego

jeszcze moga sobie wyobrazi z jakiem takiem prawem, e
„kocha ma wielkiego na ziemi", czy mona si dziwi, e
dla niego zapomniaa o wszystkiem, ona która na wiecie

nie miaa nic, prócz niego.

Tak jest Idalia. Historya jej atwa do odgadnicia.

Wydano j prawie dzieckiem za czowieka bardzo wysokiego

rodu i bardzo wielkiego majtku ; nie bya królow, ale bya
jedn z tych pa, które po królowych s pierwsze w euro-

pejskim wiecie. Szczliw nie bya nigdy: m by albo

stary, albo zy, albo cynik i rozpustnik, albo zazdrosny, albo

to wszystko razem, tak e zaraz po lubie ujrzaa ycie ze

strony najbrzydszej : a przecie nie moga straci wiary,

w swoich latach, ze swoj natur uczuciow, ze swoj wyo-

brani exaltowan, e ycie musi mie i stron pikniejsz.

Przez jaki czas, moe przez cale lata ya spokojnie, zam-

knita w sobie, ksztacc si i marzc : rozum si rozszerza

i bogaci, wyobrania exaltowaa si coraz bardziej. Wreszcie,

czy to mier ma wrócia jej wolno, czy jego ze obcho-

dzenie, zazdro niesuszna, moe jaka podo, poday jej
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go w obrzydzenie i pogard, tak, e z nim duej wytrzyma

nie moga, Idalia znalaza si sam. W gowie tysice myli,

których nie miaa komu wyjawi: w fantazyi tysice obra-

zów, które czekay urzeczywistnienia : w sercu tysice uczu

szlachetnych, które dotd spotykay si tylko z szyderstwem

:

tysice cierpie ukrytych i stumionych, w pamici tysice

upokorze i wstydów zniesionych w milczeniu : a nadewszystko,

tajemnicza ksiga serca i ycia dotd nie otwarta, a codzie

namitniejsze pragnienie otwarcia tej ksigi, poznania tej

tajemnicy : mioci

!

W takiem usposobieniu bya Idalia we Woszech, w Rzy-

mie. Widzi si j mieszkajc gdzie w najbardziej uroczym

zakcie miasta, otoczon najartystyczniejszym najrozumniej-

szym zbytkiem
,
patrzc z okna na wodocigi Kampanii

i góry Latyskie, syszy si jak gra Mozarta, jak mdrze
i subtelnie ocenia i wielbi Rafaela. Ale ten cay intellektuulny

sybarytyzm , hody które u nóg jej skada co najwysze

w wielkim wiecie, artyci, dyplomaci, królowie, wszystko to

podchlebia jej mioci wasnej, ona si w tem otoczeniu

i yciu poetyczn widzi i to j cieszy: ale czczo jej ycia

nie ustaje, prónia jej serca nie zapeniona.

Wtedy zjawi si Fantazy-poeta ! poeta prawdziwy, moe
genialny : a przez to szydercze okrutne opowiadanie, którem

on profanuje wspomnienie ich pierwszej rozmowy, zna z ja-

kiem uniesieniem bez granic, odrazu, bez namysu, rzucia

si w jego objcia, widzi si e to by zachwyt wzajemny.

Tak si to odbyo jak on mówi: ona bya zajta ide mi-

oci, on, mczyzna, wiedzia, e mar kocha nie mona tylko

ludzi, i chcia, eby jego kochaa. On by oczarowany take,

on odgad wszystko co ta kobieta w yciu cierpiaa, i nie

mia si z niej kiedy mu rzeka: ty mi bdziesz dusz
bratem. A dzi wymiewa to wspomnienie i t mio! j
wydrwiwa, i dla czego? eby dowcipem olni dziewczyn,

z któr si chce eni z kaprysu, nawet wymówki mioci
ta zdrada nie ma ! — eby zabawi i rozmieszy pani
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Respektow! A biedna Tdalia, ukryta za kwiatami syszy

to wszystko. Jeeli jej trzeba byo dramatu w yciu, to

go ma.

liiedna Idalia! Bezwtpienia, udawania i komedyi byo
w niej duo, byy i miesznoci. Ona pozowaa, na swoje

uczucia patrzaa przez szko powikszajce, przesadzaa je:

paradowaa swojerai nieszczciami i swoj exaltacy, nosia

sztylet, którym nigdy nikogo zabi)y nie potrafia, bya byro-

nistk, wiat dla niej za ciasny, za zimny i t. d. poetyzo-

waa siebie, dramatyzowaa swoje ycie, pozowaa, prawda!

Widzi si te róne komedye, które oni w swojej mioci

z sob odgrywali. Idalia rzuca na te stron ich stosunku

wiele wiata, kiedy wspomina (w IV akcie), jak Fantazy

w napadzie rzeczywistej, czy wmówionej zazdroci, czy te

dla przyjemnoci odegrania sceny, przykada jej sztylet do

piersi, i patrza czy ona zadry, a ona z najsodszym umie-

chem czekaa mierci z jego rki.

Acli ! gdyby godzina

Tego ywota, gdy mi cigle poi

Z serca, jak z czary i
— Gdy na ksztat murzyna

Otellowego — w sztylet si uzbroi

I przyoywszy mi do piersi — czeka,

Czy w oczach moich strach, czy umiech bdzie?

A uniiecli z oczu raoich nie ucieka,

Ale jak pajk, który z blasku przedzie

Swe pajczyny zote na szafirze

Jakiego kwiatu: podobnie mi rado.

Ze si przez jego mier do nieba zbli.

Opromieniaa oczy. — O! jak blado
mierci daleka bya od tej bieli.

Któr on wtenczas zwa alabastrow!

O! jak rai dobrze byo, na pocieli

Granitów rzymskich — z pociiylon gow
Nad nim, oddycha róami Cezarów
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I widzie, jak si w tyra czowieku rodzi

Nowy idea wieków, peny czarów,

Który mu ca przyszo rozpogodzi,

Jeli nie skaa si tern ludzi botem

I nie zapragnie spi si moszczem wina.

Scen podobnych musiao by midzy niemi wiele, i oboje

podobali sobie w nich niezmiernie. Ale z tych samych sów
take widzi si i to jak ona Fantazego namitnie, jak nie-

ograniczenie kochaa ; i take jak to natura wysza i wy-

kwintna, jak odbija od paskich miesznoci i pretensyi hra-

biny Eespektowej, jak zna po niej rozum, szlachetn natur,

zwyczaj najwikszego wiata, usposobienie artystyczne, ary-

stokratyczne pochodzenie i ukad : jak zna e to i dusza,

i jedna z ziemskich bogi, i pikno : wszystko to widzi

si choby z tej karykatury okropnej, któr tak niemio-

siernie robi Fantazy. Figura to ogromnej wartoci, jako re-

prezentanka caego jednego gatunku natur kobiecych w na-

szym wieku, a ogromnych zalet jako wykonanie artystyczne.

Sowacki i j, jak Fantazego, przedstawia ironicznie, wydo-

bywa na jaw i owieca jaskrawo wszystkie jej saboci,

nieledwie je przesadza i robi j mieszn: a przecie zacho-

wuje jej z niesychanym artystycznym taktem, cech natury

wyszej, piknej duszy. A w parze z Fantazym nabiera ona

dopiero caego znaczenia. Dla poety byli oni moe tylko,

jak chc niektórzy, wspomnieniem, ale dla czytelnika s naj-

doskonalszymi typami jednej z chorób wieku : udawania poe-

tycznoci i romantycznoci, chciwoci wrae, exaltacyi prze-

sadzanych, zapaów zmuszonych i na zimno : choroby zej,

ale przecie waciwej tylko ludziom z jakiera uczuciem

i z jak wyobrani: choroby, która miaa t dobr stron,

e dla samej konsekwencyi obowizywaa do szlachetnych

uczu i do piknych czynów. Niema powicenia, niema bo-

haterstwa, któregoby Idalia i Fantazy nie byli zdolni. Cho-

roba to, która przesza: a ta która po niej nastpia, prze-
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sadzona trzewo i obojtno, ta nie obowizuje ju do

niczego, prócz do egoizmu.

Mio migdzy tem dwojgiem ludzi bya koniecznoci.

Idalia nie moga przed niiim tak si drapowa w swoje nie-

szczcia i exaltacye, jak przed Fantazym : Fantazy przed

nikim tak swego ycia dramatyzowa, jak przed Idali.

Ta przesada, to udanie, wanie si jednemu w drugiem

podobao.

To te poczeni s mimo wszystkiego na zawsze;

Idalia dajc od Fantazego natchnienia, znudzia go w kocu
tak, e j porzuci; ale nawet kiedy si z niej mieje, kiedy

myli e jej nienawidzi, jeszcze Fantazy tak. jest pod jej

magnetycznym wpywem, e nerwami czuje jej obecno,

cho nie wie, e ona jest blizko ; a kiedy ma sobie w eb
strzeli, do niej si wraca, przy niej, z ni razem chce

przeby ciekaw chwil i dozna nieznanego wraenia mierci.

Co za scena, kiedy on dla zabawy towarzystwa, dla

olnienia Dyany swoim dowcipem wymiewa j i jej naj-

witsze uczucia i zapay, a ona sucha z ukrycia. To dra-

mat potocznego ycia! Traktowany przytem z realizmem

jakiego nowoczesnego francuzkiego komedyopisarza , tak

rozmowa jest powszedni i naturaln: a przecie, ile pod

tem namitnoci, ile cierpienia

!

Dawno Pan z Rzymu przyby na Podole?

KANTAZ.y.

Pó roku —
HRABINA.

Kto tam z naszych?

FANTAZY.

Daj sowo

e prócz kilku wielkich dziwolgów.

Suchych, co jeden za drugim si wlek.
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Powysychani naksztat wodocigów

I wydaj si ruinom opiek,

Jak mech i chwasty: nie ma w caym Rzymie,

Kogobym wspomnia.

HUABINA,

Przecie dla sielan

Wszystko ciekawe.

FANTAZY. \

Przy ruinach drzymie

Jeden katolik Polak — i szambelan

Cesarskiej Moci, wielki filharmonik;

Bogaty zot lir Apollina,

piewa, ale tak, jak Egeryi ponik

Mruczc : niteczka gosu tylko sina

Z ust mu wypywa, mynów nie obróci,

A jednak ciurka -wci wosk rulad; ,

Milczenia anio w nim siedzi i nuci

;

Pitagor z ca swych uczni gromad
Milczc siedzi w nim ; a rzecby mona,

Ze swojej szkolnej zasady nie amie. —
HRABINA.

Któ wicej?

FANTAZy.

Jedna hrabina pobona,

Której spadaj loki a na rami,

A w kadym wosa piercieniu ukryty

Albo kanonik, albo Monsignore.

HRABINA.

Dewotka — Jakie s wicej kobiety?

FANTAZY.

Najwicej blade s i bardzo chore

:

Ruiny kobiet, resztki Karlisbadu,

Wód stalaktyty, zgase Wezuwiusze.
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HKABINA.

Zacytuj mi Pan Jedn dla przykadu

!

FANTAZy.

Ach ! jest tam, cliora do gbi na dusz,

Znajoma Pani — Hrabina Idalia,

Rodzaj Pani Stael — machina parowa

Piszca listy . .

.

IIKABINA.

Czy adna?

FANTAZy.

Jej talia

Jest do poowy z mgy, druga poowa

Bez koci, spryn, sam si skrtu

Idca naprzód — zreszt w oczach caa,

HRABINA.

Pikne ?

FANTAZy.

Dwie czarne plamy atramentu

Na przecieradle biaem...

HRABINA.

Taka biaa?!

FANTAZy.

Jak przecierado.

I takie ma oczy?

Jakby atrament.

FANTAZY.

HKABINA.

Widz j przed sob!
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FANTAZr.

Kto przecierado to sztyletem zbroczy

:

Popeni — wielk poezy ... z osob,

Któraby daa dzi dziesi lat ycia

Za jak scen gon i tragiczn. —
Jej trzeba rany, usta ma do picia

Trucizny; — byaby osob liczn

Majc rozdarte serce lub sumienie.

Do miesicznego modlca si blasku.

Nieszczciem — takie biednej przeznaczenie —
Ze jako okrt rozbity na piasku

Siedzi i czeka ; lecz dane burze

Nigdy j z ziemi zabra nie przychodz.

Gdym przyby, chciaa mnie pozna : ja su
Chtnie kobietom, ale si nie godz
By Danaidy beczk, w któr lej

Wszystkie serc swoich rdzawych niedokwasy. —
Przychodz : — bya zajta ide

Ze mio wszdy i po wszystkie czasy

Bya wicon, bo w treci jest wiar

I jedynie si zasadza na wierze. —
Na to krzyknem bardzo wielkie „ haro !

"

I powiedziaam mojej Pani szczerze,

Ze mio nie jest tak narkotyczn

Niedowiedzion istot ; — e trzeba.

Aby t gwiazd zobaczya liczn
Przez alabastry pci jakiego Feba,

wiecc w oczu skrze i na koralu

Ust gorczkowych . . . Gdym to rzek, westchnienie

Z burnusowego wyrwao si szalu,

A ten szal — amiant — owin pomienie

I przepalony, srebrnia w moich oczach.

Amiant prawdziwy ! — Tu rzekem, e widz
Na jej bkitno kruczanych warkoczach

Gwiazd nieszczcia. — Mylaa e szydz

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. J4
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Z pocztku : ale widzc, e ja na tern

Stanem, jako okrt na kotwic}',

Rzeka: — Aci! Pan mi bdziesz dusz bratem!

Pan jeden — w jednej czucia byskawicy

Poje, co ja cierpi, co ja czuj,

Na jak jestem samotno skazana . . .

!

Rzekem, e sercem si nad ni lituj.

Ze mi potrzebna jest dusza siostrzana,

Jak rkawiczce nieparzystej druga

Z tej samej pary i z tego numeru.

HRABINA.

Przepraszam Pana — Stelka na mnie mruga.

Zdaje si e co si zerwie, co wybuchnie, stanie si
co okropnego: e Idalia przebije siebie albo jego. Nie —
Idalia znika cicho jak przysza. Ale chmury dramatu zamiast

si rozchodzi zbieraj si coraz groniej, nabrzmiewaj elek-

trycznoci, zdaleka sycha grzmoty, i tylko czeka jak

spadnie burza i piorun. Fantazy, w zudzeniu e Dyan je-

eli nie olni to rozdrani, i zgodnie z zamiarem eby j
zdoby wstrtem, sprzeciwia si wszystkim jej uczuciom,

jej naturze, by antypatycznym i znienawidzonym, a fascyno-

wa j i owadn, wystpuje z owiadczeniem bezczelnem

i oburzajcem. Przerachowa si: obraona Dyana odpowiada

z oburzeniem i z godnoci tak, e wobec niej on sam wy-

daje si sobie maym i miesznym: a im wicej go upoko-

rzya i poniya, tem wyej wzrosa w jego opinii. Fantazy

pozna e ma do czynienia z dusz wysz od swojej, bo

prawdziwsz i prostsz.

DYANA.

To za miao,

Mój Panie lirabio! Wcale po kupiecku

Zbliye si Pan po towar. Gdzie okie!
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I gdzie s szalki! — Szlachetnemu dziecku

Bóg da — patrz hrabio — nawet ten paznogie

U palca, jako rubin gdzie obmyty,

Krwi przodków, a gdzie wzity na Wezyrze

!

Me zy — patrz, s jak pery Amfitryty,

Bom obraona we zach. — W tym szafirze

Oka mojego znajdziesz niby mtne
zami rodowych myli zdrojowisko.

Wszystko, co mogo w spadku dziecko smtne

Wzi po umarych: cae serc ognisko,

Z szlachetnociami wszystkiemi — i ca
Myli ich pikno —

• ja mam po nich w spadku

;

A ten mój posag ich — to moje ciao!

Odybym wic nawet kada na ostatku

Dusz, o niej nie mówia wcale

Traktujc z tob o siebie na funty :
—

To jeszczeby mi ust jasne korale,

To jeszcze oczy te, co straszne bunty

Podnosz, ogniem i zami ciskajc.

Kazay dumn by w targu i trudn. —
Jakto ? — wic clieiae Hrabio, nie klkajc
Jak przed Madonn na stepie odludn

Rafaelow, zrumieni jej lice

I grubijastwem cud otrzyma wity,
e si zami jej napeni renice

Lub z pótna trynie krew? — Wic e ty wzity,

Ze w okolicy sawny, e si ludzka

Mio za tob goni, e pomity

Jak dziwna jaka pera kaakucka,

Tem drosza, e ma ksztat nieodgadnity

I do pery jest niepodobna wcale,

Ale jest jako monstrum dziwne, drogie: —
To ju mylae, o ja si zapal

Do tego dziwu, jak dziecko ubogie

Pierwszy raz brylant soneczny widzce

14-=
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Na twej koszuli ?. . . Bo wyznasz mi Hrabio,

e Endymiona mirty i miesice

Niepotrzebne ci byy tu, gdzie grabi

Siano tak podych, jak ja, pene kwiatków ! . .

.

Dobrze wic! oto odpowiem ci szczerze.

Tern szczerzej, e tu jestemy bez wiadków:

Ojciec mój daje mnie tobie, a bierze

Twoje pienidze. Przebacz, e wyranie

Mówi... Mój ojciec ma ojcowskie dugi,

A sam jest winien pó miliona w kanie,

A jutro wszystkim cliopom bior pugi

I w kadej chacie stawiaj onierza.

Wic jeli chaty te jutro posysz.

Ze krzycz: Boe! a Bóg nie uderza

Piorunem
;
jeli duch, co we mnie dysze

Modlitw o ! tej wioski nie obroni

;

Jeli mnie chopki okr i padn
Do nóg, jak gdybym z gwiazdami na skroni

Staa w niebiosach, a ja mk adn
Nie bd moga wyratowa ludu;

Jeli Bóg z mego jedynie nieszczcia

Chce siy, która podobna do cudu

Ten lud obroni: — to si do zamcia
Z Panem . . . przychyl.

Co z tego wyniknie? czy teraz na prawd Dyan po-

kocha? czy wpadnie w sza i namitno? czy si zawemie
zdoby j koniecznie, i to nie rk jej tylko, ale i dusz?
Zawikania si mno, rosn, i wygldaj coraz groniej,

coraz dramatyczniej.

Drugi akt liczny i straszny. Zaczyna go Idalia prze-

dziwnym monologiem, w którym jest wszystko co t posta

skada: Wiele szlachetnoci, wiele cierpienia, i admirowania

siebie samej w poctycznoci swego nieszczcia, Idalia prze-
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baczya: przebaczya wanie dlatego, e si z niej i z jej

exaltacyi miej. Niech znaj co to exaltacya, i jakiej

wzniosoci ta mieszna rzecz jest zdolna. Zarazem przypatruje

si sobie i widzi, e jest podobna do jakiej namitnej a zdra-

dzonej Rzymianki czy Florentynki. A do tego wszystkiego

ma i wyobrani, i prawdziw poezy w duszy: jak adnie

aprzykad maluje swoj smutn, samotn, bezbarwn przy-

szo :

Widz, e trzeba mi bdzie wzi krosna.

Jak dawnej Polce ; i ten duch, co prosi

pikno, a chcia niegdy miesic zoty

Uczyni swoim zwykym domownikiem —
Trzeba go widz piknoci prostoty

Upoi; i mie nad moim stolikiem

Zamiast miesica — twarz prababki bia.
Gron — witoci lamp, twarz umar . .

.

Tak, tak! — wrzeciono bdzie mi burczao

1 taczc zote me dywany daro,

A ja pomyl patrzc : tak si krci

wiat — tak tacuje kady modni mody!
Tak niteczk z jedwabnej pamici

Snuje za sob! tak si w jedwab mody

Obwij a, i tak — ot z rk mi wylata

I ju . . . odemnie wzi ruch, a mnie nie zna ! . .

.

Zaprawd, e tak bd drwi ze wiata.

Przdc jedwabie. —

Ona si usuwa, a wtedy odkrywa si cay dramat

ukryty pod potocznemi rozmowami i dowcipami pierwszego

aktu. Jan i Stella. On dowiaduje si, e Dyana „jutro zam idzie" a po chwili rozpaczy blizkiej nieprzytomnoci,

kiedy szuka na niebie gwiazd, w które niegdy z Dyan
patrza na Sybirze^ oddaje Stelli piercionek z przelicznemi
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penemi ez sowami poegnania. Ona zasmucona, przestra-

szona, pociesza go jak anioek

:

My z Dyani pacierz koczyy powszedny.

Twojem imieniem: ty bye tu z nami

Kadej niedzieli i kadego pitku

;

Dyaka twojemi gadaa sowami,

Na chrzcinacli cliopskicli kademu dziecitku

Dawaa imi Jan . . - Dyanka dzisiaj szlocha,

Dyanka dzi blada, Dyanka dzisiaj cliora:

• O! ty wiesz, ty wiesz, e cie Dyanka koclia! —

Tomaczy i opowiada co si stao, jak dziecko, a pod tern

opowiadaniem ile si zgaduje walk, ez, strasznyci heroi-

cznyci wyrzecze i powice ! Biedny onierz, który do tej

ojczyzny wraca jak potpieniec, któremuby pozwolono na

ciwil zajrze do raju, a po to przyjeclia, jest rozrzewnia-

jcy swojem pooeniem, a przeliczny sposobem w jaki je

znosi. Rozpacza: ale rozpacza jak czowiek, któremu to uczucie

jest codzienn straw, który smutek uwaa ju za konie-

czno swego ycia i przyjmuje go jako rzecz naturaln. On
nie czowiek, on Sybirczyk i onierz, inaczej by nie moe I

A przecie on zrezygnowany nie jest. Scena kiedy Jan

upadszy na ziemi, zamiast mówi piewa jak pie o-
niersk, pie prawie bez sensu, a dzik jak Sybir, przej-

mujc jak wycie pónocnego wiatru, smutn jak los so-

data, jest jedn z bardzo piknych. Czy Sowacki t pie
sam wymyli? Jest taka niezgrabna, taka bez zwizku,

a przy tem tak rdzennie, tak wiernie smutna, e doprawdy

monaby myle, i j chyba sysza piewan przez rosyj-

skich onierzy, na t not dzik, przecig i melancho-

liczn, któr oni w marszu piew^ij; e pie t uoyli bez

myli i zamiaru, ci którym pociech jest gorzaka, paka
kochank, a jenerak mier, która co chwila na sub
woa i swoj komend ca t ndz koczy. A przecie nie:
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to nie rosyjskich onierzy pie : bo w tym samym tonie

dzikim, w tym samym nieadzie myli, odzywa si przecie

i uczucie Kosyniera, który naprawd Rosyjskim onierzem nie

jest. Jest to ten ostatni wiersz, którym si kocz zwrotki:

Hej ! iej ! — Kaukaz nasz !

Hej ! liej ! — kopalnia cyn

!

Hej ! matka gorzaka

!

Hej! koclianka mi paka!

Hej ! ojczyzny ja syn

!

Kto idiot? — Swój! — Ty mój? ja nie wasz! —
Hej ! liej ! trzymaj stra

!

Hej ! liej ! zabbni grzmot

!

Hej ! hej ! siostra gorzaka !

A mier generaka!

Hej na konia, taj w lot!

Kto idiot ? — Swój ! — Ty mój ? ja nie wasz

!

Dobrze mówi Idalia, e to cudowna scena. Ale szkoda,

e j troch psuje. Pomys jest doskonay: rzecz zupenie

naturalna, e Idalia zajta losem Jana ofiaruje mu wspó-

czucie i przyja, nawet e ofiaruje majtek, eby mu do

szczcia dopomódz. Ona zachwycona i wzruszona daaby
w tej chwili za jego szczcie swoje ycie jak nic: có do-

piero kiedy to szczcie byoby zarazem i zemst, zemst szla-

chetn, zemst nad niewiernym Fantazym. Równie dobre

to, e Jan ofiary jej przyj nie chce, a odpowied jego

dumna, wysoka, szlachetna, jest liczna. Ale jest w wy-

konaniu kilka tonów faszywych, przesadzonych, nieprzy-

jemnych — jest ta rana iv bucie (dziura), któr Idalia chce

caowa, a która wyglda jak jeden z wyszukanych concetti

Szekspira: jest Jan iciszcy za serce na cicieku krzya, jest

par takich sów, które brzmi jak zapowied póniejszej

ostatniej Sowackiego maniery, jak styl przesadny i naci-

gany ksidza Marka albo ISrehrnej Salomei. Swoj drog
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Idalia ma w tej scenie pikne chwile, kiedy naprzykad

z ironi i z pozornym spokojem opowiada swoj history:

A wiesz ty,

e ja suchajc przysigam na ciernie

Chrystusa, e tej boleci pó bior,

I bd tobie tutaj suy wiernie

Sercem, co we mnie take bólem gore.

Take ranione. — Nie pytaj o wicej,

Ale wiedz, e tu jedne mamy cele

:

Ty ustpujesz — bo kochasz gorcej.

Bo jest mczyzn, bo masz mocy wiele

I szlachetno ci mzka nie pozwala

Za prawo serca przeciw prawom ziemi

Bunt podnie. Lecz ja — ja — mnie tu krwi fala

Na brzeg rzucia, aglami zotymi

Pync; tu ja pruchniej — ja, dawniej

Róanym gwiazdom i kwiatom kochanka.

Ja, rozgoszona ju mioci sawniej

Nili niejedna Neapolitanka

Sztyletem romans koczca — a przecie

Tak porzucona, jak Basia lub Kozia,

W której si caa palestra w powiecie

Kocha i wierszem dzwoni, e jej buzia

Jest pena cukru!... Horor! mówi tobie.

Bo e ojczyzna ta mrze, to si zdaje.

e wszystkie kwiaty widn na tym grobie

I wszystko pastwo ginie — a lokaje

W panów ubrawszy si, wiod romanse,

Serca zdobyte czepia u zegarka;

Potem poezye piszc i bilanse

Handlowe... Taka wielka gospodarka

W gowie tych ludzi teraz, e na wszystko

Jest czas i miejsce : to te wszystko blade

;

Kady jest panem, paniczem i chystka,
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Kady od kuchty swego bierze rad,

A gdy co czyni, to siebie si pyta,

Czy kamerdyner si tam gdzie na boku

Nie mieje. — Suchaj I ja jestem kobieta

:

To co mam w sercu, to widzisz i w oku —
Wzgard, ogromn wzgard, byskawic

!

Otó t wzgard ... z t wzgard, o Boe

!

Z t wzgard ja tu wpadam w nawanic

Nieszczcia — i co rzucam w mg — co tworz —
Co — sama nie wiem ; ale jestem pewna,

e przyjdzie jaki wypadek, zdarzenie,

Które toncej mi jak kawa drewna

Pomoe. A nie? — ha! to mara sclironieuie

Nie midzy ludmi ! . .

.

Co za wysoki ton pogardy, wstrtu i godnoci ! So-

wem, scena pomimo usterek pikna, bardzo dramatyczna,

bardzo smutna. Co wicej, zdaje si, e z niej wysnuje si
dalszy wtek sztuki. Jan nie przyj ofiary Idalii, ale nie

jest tak silnym i staym jak by, pragnie zemsty; zdaje si,

e on co zrobi...

Kto dramat pierwszy raz czyta, i nie wie, e ten ksidz

Loga w zakoczeniu tego aktu pokazuje si po raz pierwszy

i ostatni, ten przypuszcza oczywicie, e to rola potrzebna

i wana, i z zajciem patrzy na t wcale adn, powan
posta prostodusznego ksidza, któremu rozsdek i sumienie

skadaj pewien rodzaj wyszoci takiej, e on góruje nad

Idali i nad Janem. Scena jego z Janem jest adna. Sowem
akt cay, wszystko dotd doskonae. Zdaje si, e ju wszyst-

kie przygotowania skoczone, expozycya zupena. Materyau

palnego, pierwiastku dramatycznego tyle, e teraz ju piorun

strzeli moe: rozpacz Jana, nieszczcie Dyany, spokojna

na pozór a prawie blizka obkania ironia Idalii, pod któr
wr wulkany rozpaczy, wszystko to zwiesza si coraz niej

i zbiera jak chmury przed burz, i wszystko cikie, smutne,
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czarne, i wszystko przelicznie wymalowane. Czytajc po raz

pierwszy koczy si ten drugi akt pod wraeniem, e teraz

piorun uderzy, e z pocztkiem trzeciego przyjdzie co okrop-

nego. Zkd? Czy od Idalii? czy od Jana? czy moe od

Dyany? kto padnie ofiar? jedno z nich, czy Fantazy? Tego

si nie wie, ale si czego strasznego i tragicznego czeka

i spodziewa, co tu przyj musi, co przyj byo powinno

—

ale nie przyszo!

I otó to przeamanie, zboczenie akcyi, to przeskoczenie

jej w inn kolej jak ta, któr sza dotd.

Bytno Idalii nie moga si ukry : ztd niespokojno

Respekta i jego ony, eby dawna kochanka Fantazego nie

chciaa przeszkodzi w uoonych ju projektach. Major przy-

jaciel, miarkuje co si dzieje, i chcc odda przysug, usun
najprostszym sposobem zawad, kae Baszkirowi jakiemu

porwa t kobiet. Ta interwencya Majora, nie jest pierwsz

niemi niespodziank, pierwsz dysharmoni w dramacie;

ju na pocztku aktu trzeciego to drobne przeladowanie,

na które si skary Fantazy, te figle które maj go zrobi

miesznym, czy one pochodz od Idalii lub nie (zapewne nie,

ale dowiedzie si nie mona) ju psuj tragiczne wraenie,

jakie zostao po akcie drugim. Ale koncept Majora jest nie-

spodziank i dysharmoni gorsz. Po co on si w to miesza:

czy te osoby, które dotd dziaay nie wystarczaj a nadto

na to, eby akcya midzy niemi i z nich moga si rozwija?

To oprócz tego, zawód dla czytelnika wielki: po drugim

akcie on patrza na Idali, jako na figur gównie dziaa-

jc, od niej wyglda katastrofy, spodziewa si e ona

wybuchnie, pomci si, sowem dwiga bdzie spraw dalsz

na swoich barkach. I tak logicznie, tak dla piknoci dra-

matu by byo powinno, Zniknienie Idalii w takiej chwili

ju musi akcy paraliowa; zawsze byoby nieszczliwym

pomysem, ale takim, któryby si da jeszcze naprawi. Do

wszystkiego co dotd znie musiaa, dodano jeszcze znie-

wag najdotkliwsz: sytuacya jej, cho t niepotrzebn kom-
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plikacy zepsuta, zostawaa tak jak bya, dramat móg i
dalej raz otwartym torem. Ale có: kiedy wszyscy oburzeni

na Majora siadaj do powozów i bryczek, eby porwanej

Idalii szuka, przeprasza, kiedy Fantazy, w którym wyrz-
dzona jej obelga obudz jakie wspomnienie dawnej mioci
i wcieko, puszcza si w pogo na koniu, eby j ratowa

lub pomci, a jeden tylko Rzecznicki zostaje w domu, bo

si nie mia gdzie zabra,— wchodzi, kto? Idalia, nie porwana

bynajmniej, spokojna i niepojmujca wcale zdziwienia i po-

mieszania, z jakiem j Rzecznicki wita. Co si stao? Z du-

giej rozmowy, w której Rzecznicki drwinkuje i dowcipkuje

z Idalii tonem ostatniego gbura „dobr pani miaa drog",

pokazuje si wreszcie, e Idalia nigdy porwan nie bya,

e przyjechaa pani Rzecznicka (o której exystencyi nawet

nikt dotd nie wiedzia), e chcc ma zej niespodzianie,

sza piechot, e spotkaa si z Idalia i w^zia jej kapelusz

i szal, e Kamuk temi pozorami zmylony porwa pani
Rzecznicka i gdzie z ni w Aviat pogoni. I ten incidens,

to q\d pro q\w, to porwanie Rzecznickiej, która dotd do

akcyi nie naleaa wcale, staje si najwaniejszym momen-
tem dramatu, jego przesileniem: fantazye Fantazego, tsknoty

i cierpienia Idalii, mio Dyany, jej przymuszone zamcie,
rozpacz Jana, te wszystkie liczne i dotd tak doskonale

wprowadzone, tak zajmujce, tak dramatyczne sytuacye usu-

waj si w gb, na pierwszym planie stoi porwanie Rzecz-

nickiej. Dalszy przebieg sprawy wyjdzie ju nie z tamtych

pierwiastków, naturalnie i piknie, poetycznie i psycholo-

gicznie, ale z tego epizodu wtrconego tu niewiedzie po co,

niepotrzebnego, ani dramatycznego, ani komicznego, ani zwi-
zanego z tem co dziao si dotd : i od tej chwili ten epizod

tak wyjdzie na wierzch, zabierze tyle miejsca, e figury

tak piknie nakrelone w dwóch pierwszych aktach, ich uczu-

cia, ich interesa, nie bd mogy rozwija si dalej, e poeta

odtd traktuje je pobienie, powierzchownie, zbywa je, nie

ma czasu da im mówi o sobie, bo wszyscy maj do mówienia
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o mniemanem porwaniu Idalii, o pani Kzecznickiej ! To staje

si osi akcyi : ona niewidzialn wprawdzie, ale gówn
osob. Co Sowacki myla, czego cicia? caa ta iistorya

utwierdza moe w domyle, e w zamiarze autora Nlepo-

irrainii mieli by komedy, e przynajmniej przez chwil

zamiar taki by, cho krótko. Tem jednem wytomaczy ja-

ko mona wprowadzenie tego zawikania, które niby ma
by komicznem, i uycie tak zuytego komicznego rodka
jak qui pro quo. Ale pomys ten cay jest literackiem nie-

szczciem dla teatru polskiego tak ubogiego, który przeze

straci sztuk przelicznie zaczt, która byaby jedn z jego

najwietniejszych ozdób, gdyby bya skoczon tak jak si
zacza, a przez ten epizod, który zaciera wraenie tragiczne

poprzednich i ju mu wróci nie daje, jest z expozycy swoj
w zupenej i racej sprzecznoci. Desinit in piscern.

A jak si ta nieszczliwa historya mci zaraz na dra-

macie, na to dowodów dostarcza akt czwarty.

Tdalia wraca do siebie. Czy zacznie jak mówia prz
kdziel jak jej prababka, czy zechce dalej miesza si
w sprawy Respektów? mci si? swata Jana z Dyan?
Póniej, z nienacka, bez przygotowania, pokae si, e ona

o tem myli, e plan jaki ma, i wykona. Ale to wszystko

wyskoczy dalej jak Filip z konopi : dopiero kiedy ju rzecz

si staa, dopiero pokae si, e hrabina o niej mylaa.

A teraz ma ona co waniejszego do roboty, musi zaj si

pani Rzecznick, ratowa j od miesznoci i obmowy!

Ze Idalia na taki pomys wpada, e chce sama uchodzi za

porwan, w tem nie ma nic zego, to z jej natur zgodne:

Za kamie Rzecznickiemu odda chleb, by obmówion,

oczernion, wymian niesusznie, powieci si na to do-

browolnie, to wzniosa mczeska rola, która si jej wyo-

brani bardzo podoba, tak, e nietylko przyj j w razie

potrzeby jest gotowa, ale j sama bez ])otrzet)y wywouje.

Ale to zawsze wielka szkoda. O ile dramat byy pikniej-

szym, gdyl)y Idalia teraz mylaa o tem niespodzianem spot-
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kaniu Dyany z Janem, które przygotowuje, gdyby ta sy-

tyaeya dramatyczna istotnie i wzruszajca wystpia na jaw,

zamiast by ukryt za kulisami, gdybymy to spotkanie, te

mio, ten al, t walk, ten strach i gniew Kespekta i Re-

spektowej widzieli! Tymczasem tego wszystkiego niema:

Stella ju nie szczebiocze, Dyana nie pacze, Jan prawie

si nie odzywa, wszyscy znikaj, nawet o nich mao sy-

cha, a za to o Rzecznickiej i Rzecznickim bardzo wiele.

ale Marszaka, któremu si sta tak niemiy przypadek,

mdoci pani Marszakowej (której zdaje si, nie stao si
nic, prócz e si przelka i strzsa na siodle), exkuzy

pani Respektowej przed Idali, narzekania Respekta na nie-

wczesny koncept Majora, oto, co stoi na pierwszym planie

przez cay niemal cig czwartego aktu. Nagle wpada Stella

owiadcza, e Dyana zemdlaa. Zkd? co si stao? Idalia

to tumaczy, ona to przygotowaa: podsuna Dyanie jakie

album z jakiem przypomnieniem, a nastpnie Jana samego.

„Sztambucli przejrzaa, i zesza si w sieni.

Twarz w twarz z tym piknym brzowym uanem.

Ten Sztambucli, potem on — taka ogromna

Nago i takie przejcie —

Co za sztambuch? co tam Dyana zobaczya? Zkd
si to wszystko bierze? Naprzód, to jest Dens ex machina

mniejszy od innych które si tu znajd, ale zawsze zy;

a potem, co za szkoda, co za ogromna szkoda, e ta scena

nie odbywa si przed naszemi oczyma.

Nie mniejsza szkoda, e caa sprawa midzy Fantazym

a Majorem take schowana za kulisy, i take zawsze z aski

pani Rzecznickiej. Fantazy Idalii nie kocha, mieje si z niej,

ale kiedy jej wyrzdzono gwat i zniewag, uczu si, on,

czowiek którego kochaa, jej naturalnym obroc, nikt broni

jej ani pomci nie móg, tylko on. A na honorze znowu.
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Fantazy zua si, i z pewnoci nie pomyli si w tem, co

mu honor zrobi nakazuje. Chce wic pomci Idali, a myl
o jej nieszczciu, o obeldze wyrzdzonej kobiecie która,

jemu powicia wszystko, myl o tem co ona cierpie musi,

odnawia w jego sercu, przynajmniej w jego pamici, jakie

resztki dawnych uwielbie i zapaów. Idalia porwana, skrzyw-

dzona, 'wydaje mu si ju nie mieszn, ale na nowo poe-

tyczn. Dopad wic Fantazy Majora, da mu w twarz, z tego

oczywicie wypada pojedynek. Jaki? grali w karty o ycie:

przegra Fantazy. liczna ta figura, zostaje godn siebie do

koca, i w tym czwartym akcie wystpuje doskonale: ale

wystpuje za mao, Sowacki nas okrada, mamy prawo wicej

Fantazego w tej sytuacyi widzie, wicej go podziwia jak

si sam w swojej dramatycznej sytuacyi podziwia.

Tak jak jest, cho on za mao si tu pokazuje, za

mao miejsca zabiera, on jeden ratuje i podnosi ten cay akt.

Wspaniay jest w swojej scenie z Rzecznickim, kiedy po swoim

pojedynku wpada zmieszany, przeraony tem co si stao,

i tem co si sta ma, gorzki i heroiczny, zawsze odwany
naturalnie i nie wahajcy si umrze, a jednak zdjty mi-

mowolnym dreszczem : a przy tem wszystkiem zawsze uda-

jcy, zawsze szukajcy w swojem yciu effektów i na efekt

si ogldajcy. Jak si to wszystko razem splata, i jak do-

skonale przebija przez jego urywane, na pó nieprzytomne

sowa, determinacya mierci, al ycia, wyrzut sumienia, szla-

chetno uczucia, (w tem co mówi o Dyanie) poezya wre-

szcie kiedy z tak niezaprzeczonym talentem fantazyuje o wa-
snej mierci:

Do ! czas szybko biey . .

.

Do gi'obu spieszno — a strach ! . . . Nie id za mn I

Bo gdyby i szed : to nie trafisz wcale.

mier ma tebask stolic stubramn

;

Jedne s bramy jak krwawe korale

Czerwone — inne s jak pery biae

;
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I biae, bez ran, duchy przez nie wchodz.

Bd zdrów I .
.

, Królestwo mego ducha cae

Niezbuntowane, ale z ciaa ju si podz
Robaki ... i te w ustach sowa zimne

S robakami ...

A znowu ten testament który on pisze, ten majtek

który ma si sprzeda, zmieni na zoto, z tego zota ula

piercionek z napisem : Trup swej narzeczonej, i odda Dy-

anie, to pomys czowieka, który nawet w mierci prostym

by nie umie, nawet mier musi mie teatraln. Jak jego

ten pomys cieszy, jak on rozkosznie uywa na wraeniu

jakie ten testament zrobi na Dyanie, jak j sobie wyobraa
przez ca reszt jej ycia ugit pod ciarem tego stra-

sznego piercienia, smutn narzeczon trupa, podobn do bo-

haterek najczarniejszych legend i ballad ! A zarazem przy-

pomina sobie i Idali : „ostatnia moja godzina innym si
duchom naley". Mówi to troch przez pami dawnej mi-

oci, troch przez wdziczno za sta i nieograniczon

mio, a troch i przez instynkt mioci wasnej. Niema na

wiecie drugiej istoty, któraby tak si zachwycia ponur
poezy jego pooenia jak Idalia, nie ma takiej, przy której

mógby tak wygodnie, tak rozkosznie poetyzowa w chwili

samobójstwa, nie ma takiej, któraby jego tak podziwiaa w tej

chwili. Wraca wic do Idalii. I to znowu bardzo dobrze e
jej nie widzi, nie rozmawia z ni, ale listem wzywa na osta-

tni schadzk na ziemi.

LOKAJ.

Daj, niech ja przeczytam!

„Schadzka ostatnia dusz naszych na ziemi

„Dzi o pónocy" ...

HELENKA.

Pana Boga pytam,

Czy tutaj jest sens?
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LOKAJ.

„Czarami zotemi

„Ostatni toast dzi — lub z tob razem

Pij anioom — albo te samotny"... —
wity Józefie! za kadym wyrazem

Wykrzyknik, a list taki by wilgotny,

e na nim moje palce zna wyranie

Wydrukowane. — Djabli jacy wodz
Pióra tym panom: pisz niepokanie

W gzygzaki. (Czyta). „Tam, gdzie na wiecie si schodz

„Wszyscy i wiecznie zostaj -- gdzie Juliet

„Obudzia si i zasna — czekam".

Co za list wyborny ! Sucy który go czyta, nie moe
doj sensu : ale czytelnik wicej literacki widzi jak Fantazy

gotujc si do mierci, przypomina sobie wszystkich poety-

cznych samobójców, jak si równa z Wertherem, jak odga-

duje czy Romeo w grobie Capuletów mia takie same myli

i wraenia jak on teraz, lub troch odmienne. Zrozumiaa

te i Idalia o co chodzi, i w obawie, czy czasem trucizny

w czarze albo kuli w pistolecie dla niej nie zabraknie, dla

wszelkiej pewnoci chwyta swój wenecki sztylet, i leci

umiera z dawnym kochankiem, albo przebi si na jego

trupie.

I byliby dotrzymali oboje! Nastpuje scena jedna z naj-

oryginalniejszych w poezyi, a najpikniejsza moe w tym

dramacie, pierwsza scena pitego aktu. Wprowadzi dwoje

ludzi, którzy maj tylko godzin ycia przed sob, s zde-

cydowani si otru, mówi o tern, licz minuty i chwile jak

jedna za drug uchodzi, i wiele ich jeszcze do ycia zostaje,

i w tej sytuacyi zrobi ich miesznymi: to myl najmielsza

jaka by moe. Byaby nieludzk, gdyby istotnie rzeczy doj
miay a tak daleko. Gothe, który przez cay cig swego

romansu przedstawia Werthera ironicznie, porzuca ten ton,

traci nawet to uczucie, kiedy przychodzi do mierci ; i wtedy
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ma dla swego bohatera wspóczucie tak prawdziwe, a wyra-

one tak rzewnie, e ona zaciera niemal wraenie tej da-

wniejszej ironii, e mnóstwo ludzi rozrzewnionych tern wspó-

czuciem dao si zudzi i wzio Werthera po prostu za

idea, za bohatera. Sowacki w tej scenie ironii nie porzuca,

mieje si bez litoci z Fantazego i z Idalii, zdaje si sta
za nimi i szepta im cigle: „gracie komedy — przez cae
ycie uwaalicie wiat za teatr, a siebie za poetycznych bo-

haterów dramatu, i teraz nawet, w tej uroczystej ostatniej

chwili, kiedybycie przecie mogli i powinni nic ju nie uda-

wa, i teraz jeszcze niema w was prawdy, niema prostoty!

zabieracie si do mierci jak komedyant na scenie, kiedy

si oglda czy go publiczno widzi, czy podziwia, i nadsu-

chuje czy nie klaszcze''. A przecie: w tem jest niepojta

jaka Sowackiego sztuiia, pomimo tej ironii autora, pomimo

tej miesznoci figur, figury te s powane i s poetyczne.

Jak on to zrobi ? W takie sekreta poetycznej roboty wglda
próno, bo si ich nigdy na prawd nie docieknie. Moe
stao si to przez t fantazy istotnie poetyczn, któr waelki

poeta swoim byronicznym bohaterom nada umia: moe
pikno sów i obrazów w rozmowie Fantazego i Idalii daje

nam czu, e to ludzie przesadni i udajcy troch, ale nie

zwyczajni ludzie, tem mniej zwyczajni koniedyanci, do, e
rozwiza zagadk na pozór nie do rozwizania : uczyni bo-

haterów swoich w sytuacyi najtragiczniejszej miesznymi,

a w tej miesznoci potrafi zrobi ich poetycznymi, powa-

nymi i wyszymi, i w tym podwój nj^m charakterze utrzy-

muje ich (jak przez cay cig sztuki, co ju byo do tru-

dnem) przez cay cig tej sceny, w której te dwie rzeczy

razem zdaje si, pogodzi si i poczy nie mogy. Cha-

rakter osób, psychologiczna prawda ich natury, wymagay
tego poczenia, a dziwny, moe drugi raz nigdy tak misterny

i subtelny takt poety, potrafi to poczenie zrobi i utrzyma.

Wspaniaa scena: cmentarz: naturalnie! ci dwoje ludzi

nie mogli swojej ostatniej schadzki na ziemi odby gdzie-

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. J^
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indziej jak na cmentarzu, wród dekoracji grobowców, krzy-

ów, wierków, i kwiatów zasadzonych na grobach dzieci

i dziewic. Ksiyc? to ju ostatnia dla nich grzeczno natury,

bez ksiyca obej si nie mogo ; ksiyc dyskretny, smutny,

w harmonii z ich duszami, przesaniany od czasu do czasu

czarnemi chmurami. Jak im wieci niegdy, kiedy wród
weneckich paaców ub po Neapoitaskim gofie pywali

w uniesieniach i zachwytach mioci, sami, z jedn tylko

arf Idalii za wiadka i towarzysza szczcia, tak zosta im

wiernym do koca. Fantazy, poeta, artysta, od niego nawet

mow swoj zaczyna; przedsmak pierwszych wrae mierci,

miesza si u niego ze wspomnieniami i z ostatuiemi wrae-
niami piknoci na ziemi. Zaczyna si rozmowa, zupenie

zapewne podobna do tych, które prowadzili z sob za lep-

szych czasów, pod woskiem niebem, w ciemnych przegubach

Coiseum, albo w gajach Sorrentu, a która koczya si roz.

kosznem ucinieniem mioci, jak tu zakoczy si ostatniem

uciskiem w mierci. Idalia widzi czarne cienie i smutne

grobowe tigury: Fantazy obiecuje, e jej pokae tczowe
duchy. Z pewnoci nie inaczej rozmawiali oni w swoich

poetycznych podróach.

FANTAZY.

Oto s Idy marcowe Cezara!

miertelne — bo ty jeste moj Id.

Có ? dotrzymaem sowa . . . Godzin para

Ostatnich — z tob! Gwiazdy nasze przyjd.

Miesic nasz zoty ju jest i dotrzyma

Sowa — na uczt mierci przyszed pierwszy.

wiat mi by w takie acucliy poima.

e teraz pewnie mój sen bodzie szerszy.

Gdy oddam ducha. Tony moje drce
Byy boleci ducha ostateczn. —
Sid tu. W twych oczach widz dwa miesice

Bkitne — bdziesz mi harmoni wieczn,
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A oczy wiecznem ródem wiata bd;
Wypij wszystkie zote z nici promienie.

IDALIA.

Ten cmentarz zawsze by najmilsz grzd
Mego ogrodu. — Patrz, jakie tam cienie

Czarne pod gstw lip! i gazów twarze

I na czarnoci krzyów niewidzialnyci

Gowice trupie . .

.

FANTAZY.

Tczowe ducliy, twarze bóstw fatalnycli,

Które mi zawsze w nocy byy blisko

I to zrobiy, em tak gupio — marnie

Zycie me rzuci.

Idalia jest do mierci zupenie gotowa: nie namyla
si, nie dyskutuje: umrze, to si rozumie samo przez si, to

rzecz tak naturalna i prosta! Jest w tej decyzyi zupenie

spokojna, a co wicej nawet nie przesadna. Przecie mier
nie jest rzecz maej wagi, ycie Fantazego moe si przyda,

da zatem Idalia, eby si przed ostatni chwil jeszcze

raz zastanowi. Mci si nie mia za co: nie ona bya por-

wan przez Baszkira ale pani Kzecznicka, czy warto dla

tego umiera?

e nie warto, to Fantazy wie i czuje dobrze: i ten

miech gony, szalony, którym wybucha, kiedy si o awan-

turze pani Rzecznicliiej dowiedzia, to miech gorzki, przy-

muszony, spazmatyczny, którym Fantazy guszy swój al za

yciem, al e tak marnie, dla niczego umiera. Jak ta go-

rycz i ironia dobrze przebija przez te sowa:

Ten miech —
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FANTAZY.

Uderzy po gowie obuciem

W posg piknoci — i w szarego straclia

Zamieni t mier, która przy nas staa

Niby cudowna posta z alabastrów,

W gwiazdach, w motylacli i w miesicach caa,

Z kobiercem maków, dziewanny i astrów

Pod cich stop. — Patrz, jakich komików

Wydaje Polska: a do grobu miesz!

O ! o koncercie miechu i sowików,

Graj!... Otoczona dziwolgów rzesz.

Straszliwa, w czepcu — nowa Dejanira

Poprzedza orszalc nasz, dwie nasze trumny,

I krzyczy: Za mnie ginie syn Zefira

Z córk Aurory!!

Ale umrze musi : przegra ycie w pojedynku — dla

pani Rzecznickiej czy dla czego innego, wszystko jedno, honor

y mu nie pozwala, ju ma tylko kwadrans. I wtedy za-

czyna si przepyszne zakoczenie tej sceny: Idalia, kobieta,

ma chwil nie saboci, ale bojani eby nie osabia,

i woa na swego wieszcza eby j sowem jakiem umocni,

pokrzepi podniós,

O znajd, znajd jakie sowo wikszej mocy

Aby mnie w ciemnej mierci rozmiowa —
a Fantazy wtedy zawsze porównywajc siebie z Manfredem,

z Dantem, ze wszystkiem co poetyczne, opowiada jej co

bdzie jutro po ich mierci, jak serca mode l)cd po tycli

miejscach z rozczuleniem szuka ich ladu, mówi e razem

ulec z ziemi, i t wietn improwizacy, w której jest

i prawdziwa poezya i waciwa bohaterowi pretensya, tak

nastraja wyobrani i nerwy Idalii, e ta gotowa jest,

„w witem zachwyceniu", jak on mówi, „da cich gow
pod kos mierci".
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FANTAZY.

Patrz — ta kaplica z krzyem zotym, w nocy

Stojca jak duch, zacznie tu panowa

Ducha naszego si... i z kamieni

Mioci wiata la sakramentalnie!

Jutro ten koció tak si w nas wpromieni,

Jak w smtne wiato, i bdzie fatalnie

Dziaa na smutne duchy, serca mode —
Jak pie, która nam dzieciom w piersiach dzwoni.

Chod ! do kaplicy ci tej ciemnej wiod.

Astarte ! . . . o ty, bez lauru na skroni

Nieznanego tu ducha Beatrice,

Któr porwaem i anioom nios.

Chod, chod ! i w Madonn si wpatruj oblicze

I w zachwyceniu witem daj pod kos
Miesiczn mierci cichej twoje gow!
Co mówi? — na niej sta, jak na miesicu,

A on skrzydlaty z nami w wiaty nowe

Uleci — iw soc ognistych gorcu

Postawi czoa nasze na granicy

Ostatniej, kdy ludzki duch dolata...

Chod! chod! chod do tej, o siostro, kaplicy!

Chod ze mn! stamtd nie wyjdziesz bez brata,

Ani bez siostry ja — chocia oboje

Bez cia wyjdziemy . .

.

Id wic pomau ku kaplicy, w której maj zay tru-

cizn — w samej mierci jeszcze wrae chciwi, id po-

mau jak eby si ogldali na wasne cienie, czy pikne
i poetyczne — oddaj sobie swoje duchy w ostatniem poca-

owaniu... wtem pada strza. To Major si zabi!

Po niesychanej psychologicznej prawdzie i wielkiej

piknoci tamtej sceny, zakoczenie wyglda le. Naprzód

ten Major, istna nieszczliwa machina, z której wyskakuj
coraz nowe Deusy, ten Major strzela sobie w eb przez do-
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bro serca, doprawdy przesadzon i nie do uwierzenia. Niby

to dla tego, e po obeldze jak mu Fantazy wyrzdzi, dwóch

ich na wiecie zosta nie moe, a modego czowieka szkoda.

Ale, jeeli ju Major by tak dobry, tak nie zawzity na

Fantazego, to doprawdy byby si przecie moe znalaz jaki

inny sposób wyjcia z trudnoci, nie to samobójstwo z grze-

cznoci. Jako figura Major nie jest zy wcale: Moskal praw-

dziwy, nastojaszczy, prostak wielu rzeczy zrozumie nie zdolny

:

poczciwy i szlachetny, nawet honorowy, a majtek zebra

jak sam naiwnie wyznaje, biorc kubany jako urzdnik. Pa-

tryotyzm polski rozumie, i dla wygnanych jest ludzki: ale

posuszestwo przedewszystkiem. Za modu mia liberalne

jakie zachcenia, nalea do spisku Pestla: ale kiedy zoba-

czy cara, do którego mia strzeli, zdrtwia i lontu do dziea

przyoy nie zdoa. Do swojej greckiej wiary przywizany

:

sowem dobry, bardzo dobry Moskal: tylko tu w dramacie

niepotrzebny i szkodliwy, robi same rzeczy ze albo zby-

teczne. On porywa Rzecznick i tem psuje sztuk bez ra-

tunku: on znowu teraz ginie nie wiedzie dlaczego, eby
autor, nie trudzc si wymylaniem innych podobniej szych

do prawdy perypecyj, móg finalnie swego Jana z Dyan
wyswata. A do tego jeszcze, ten Major chyba sam nie wie

czego chce i co robi. Wszak kocha Jana jak wasnego syna,

przywióz go do Polski na to, eby on móg Dyan zobaczy,

o jego mioci wie — jake to zrozumie, e on wanie
kae porywa Idali? przecie jako przyjaciel Jana powinien

w tej przeszkodzie do maestwa Dyany z Fantazym widzie

aliantk i dziaa z ni w porozumieniu? Znowu szczegó

drobny, nad którym si Sowacki nie zastanowi, podug

zwyczaju, a który przecie móg w sposób atwy by lepiej

wymylonym. Móg naprzyklad Major, dopiero po porwaniu

Idalii, usysze od Jana zwierzenie o jego mioci — lepiej

za i najlepiej byby zrobi, gdyby by Idalii czy pani Rze-

cznikiej wcale nie porywa.
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W zakoczeniu samem dwa mae bdy. e Respels:t

nie pyta zkd si pienidze bior, byle on ich nie ukrad

a byy, to rzecz naturalna: e Major nie czuje, i je le
naby, take. Ale ten Jan tak skrupulatny, tak wysoce ho-

norowy, który odrzuci majtek ofiarowany przez Idali, bez

najmniejszego wstrtu bierze ten majtek Majora zebrany

przekupstwem i srogiem, jak sam mówi, wymaganiem od

kupców eby mu si opacali, to troch dziwne. A drugie

drobne, ale race, sowo ostatnie Idalii. Kiedy Fantazy, który

zwolniony z koniecznoci samobójstwa wytrzewia znowu,

owiadcza jej, e wyjeda i prosi, eby bya wspaniao-

myln i nie daa od niego mioci, Idalia odpowiada

dam szacunku! Nie — ona nigdy tak odpowiedzie nie

moga ; moga kocha dalej lub gardzi, mci si albo prze-

baczy, da mioci albo zapomnienia: ale szacunku, tego

uczucia zimnego, prozaicznego, którego w jej pooeniu za-

daaby najzwyklejsza kobieta, pani Rzecznicka nawet, có
znowu! Wszystko, ale nie to haso kobiet takich jak Idalia.

Te natury królewskie mog obej si bez niczego: ale przyj
mniej jak wszystko, tego nie mog, bo czuj i wiedz, e
im si z prawa naley wszystko, co tylko da moe czo-

wiek którego kocha racz.

Wszystko razem wziwszy, jest tylko jeden wielki bd
w Niepopraicnych; drugim, ju znacznie mniejszym, jest sa-

mobójstwo Majora, a zreszt drobne tylko usterki, które si
tylko dla spokojnoci sumienia wylicza. Ale ten jeden, por-

wanie pani Rzecznickiej, jest taki, e cay dramat psuje, e
caa pikno i doskonao figur nie moe go uratowa, e
jest zupenie, radykalnie zepsuty przez to zboczenie akcyi,

zarzucenie sytuacyj bardzo dramatycznych i wdzicznych,

a zastpienie ich innemi, które naprzód nie s ich warte,

obojtne, czcze, bez zajcia, ani dramatyczne, ani zabawne,

a powtóre z poprzeduienii ani w logicznym zwizku, ani

w harmonii pod wzgldem tonu.



200 St. Tarnowski.

Szczciem, piknoci jakie tam s, pomimo e sztuka

jest zepsuta, zostay, i kiedy si nad niemi ])laka chce, e
ich poeta lepiej nie uy, uywa si na nich zawsze. Figury

wszystkie dobre, i rzecz u Sowackiego bardzo rzadka, s
jednolite, do koca z sob zgodne, wiernie i logicznie w cha-

rakterze swoim utrzymane. Jedne s pene humoru i ko-

micznej prawdy, jak Respekt i jego ona, inne pene wdziku,
jak córki. Jan wcale piknie na bohatera zakrojony, Rze-

cznicki dopóki po porwaniu ony gowy nie straci, ma duo
ycia i fizyognomii ; nawet Major dobry, nawet ksidz Loga,

nawet sucy. Sceny i sytuacye niektóre liczne; cae dwa
pierwsze akty, pocztek ostatniego, nawet niektóre krótkie

ustpy z czwartego. Ale nad wszystkiem góruj dwie postacie

pierwszego rzdu, dwa typy istotnie niemiertelne, doskonale

i jako pomys i jako wykonanie, wymylone z niezmiern

bystroci, utrzymane konsekwentnie z najcilejsz psycho-

logiczn prawd, a odmalowane z najsubtelniejsz, najmi-

sterniejsz delikatnoci pdzla: Fantazy i Idalia.

Te dwa typy pierwszorzdnej doskonaoci zapewniaj

prawo do wielkiej sawy dzieu zkdind bardzo wadliwemu,

przez nieszczliwy, a u autora zbyt niestety czsty brak

zastanowienia i rozwagi, zupenie zepsutemu.

Nic rzadszego, jak w poezyi figura poety, prawdopo-

dobna i pikna. Naprzód czytelnik jest z góry do figur ta-

kich uprzedzony, nie wierzy im: gdyby ty by poet, mówi,

znabym twoje imi i twoje poezye, to bajka — i zacho-

wuje si zimno, odpornie wzgldem poety, którego ma za

samozwaca. Najczciej za figury takie udaj si jak naj-

gorzej. Autor zapowiada o swoim bohaterze, e to gieniusz,

mistrz, wielki czowiek, w którego gowie siedzi najpot-

niejsza fantazya, a w sercu wr i grzmi wulkany uczucia,

a e oczywicie ani gieniuszu, ani fantazyi, ani uczucia nie

moe temu bohaterowi da wicej jak go sam ma w swojej

gowie, wic zapowiedziany wielki poeta wydaje si do
> maym — takim jak autor; dowód naprzykad na Schillerze,
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kiedy go Laube bezbonie zrobi bohaterem dramatu i wy-

posay tym poetycznym gieniuszem, jaki mia sam. So-

wacki jest mdrzejszy. Naprzód nigdy o Fantazym nie mówi^

czy to naprawd poeta zdolny, czy tyko nieszczliwy aspi-

rant do poez\j. Tym sposobem unika trudnego zobowizania,

nie potrzebuje ka gieniuszu w gow swego bohatera.

A potem, sam wielki poeta, umie temu bohaterowi nada
tyle poetycznego usposobienia, e czytelnik nie zmuszony

wcale, dobrowolnie w zdolno i poezy Fantazego wierzy.

Czy to dlatego, e Sowacki sam figur t poezy natchn
umia, czy moe, jak chc niektórzy, e malowa j z natury

i kad kopie w usta rzeczy, które sysza od oryginau, lub

przynajmniej do tych podobne, do e Fantazy jest jednym

z bardzo rzadkich w poezyi poetów, którzy wygldaj praw-

dopodobnie, w których zdolno i poezy si wierzy. S
w jego roli ustpy, które tylko z poetycznej, bardzo poety-

cznej gowy wyj mogy, i które t stron jego natury li-

cznie charakteryzuj: jak naprzykad w akcie pierwszym

(scena VI) usposobienie to maluje, albo kiedy w czwartym

i w pitym akcie mówi o mierci, ale zwaszcza ustp
z pierwszego aktu. Ten nie móg by napisanym tylko

przez czowieka, który sam zna cay proces poetycznego

tworzenia, wie, co si w fantazy i odbywa, kiedy ona po-

mys jaki poczyna.

FANTAZY.

Prawd ty mówisz : same jakie wiata

Chodz po mojej gowie — jak u dzieci —
Zielone, jasne, czerwone — jak na ta

Zote rzucone przez Wenecyanina

witych postaci ; róne jakie tony,

Z których ton kady mi co przypomina

Smutnego, a ma niewytómaczony

Urok dla ducha. W powietrzu mi dzwoni

Róne pamitki miejsc ; koo mnie chodz.
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Kada ze swoj twarz, swoj woni,

Zmieniona w Nimf, w posta . . , Ach ! jak szkodz

Uczuciom myli nadto rozwinite!

Zda si upiory pikniejsze, e smtne —
Zdaje si kwiaty smtniejsze, e cite —
Zda si, e bóstwa — tak, krwi nie namitne,

Ale grzejce sonecznoci lica —
W wiecach, w kameliach z gwiazd, których kolory

Niepewne jako póltcze ksiyca

Srebrzej... Myli me — ju pó-upiory,

A jeszcze myli . .

.

Kiedy Fantazj, z dowiadczenia Sowackiego, tak t
tajemnicz robot wyobrani zwykym ludziom nie znan
opisze, wierzy si Fantazemu, myli si naprawd, e to on

poeta.

Jeszcze raz, figura jedna z najoryginalniejszych, naj-

bardziej jednolitych, zupenych, psychologicznie najprawdzi-

wszych, najmisterniej wykoczonych najdelikatniej wycienio-

wanych, jakie s w poezyi Sowackiego. Idalia jego godna.

Na grobie skoczonej zamknitej epoki, na grobie ro-

mantycznoci byronizujcej i chciwej wielkich dramatycznych

efektów w yciu, stoj te dwie postacie jak posgi, z któ-

rych potomno pozna ducha i fizyognomi tej epoki. Nie

brak tam niczego. Poetyczne porywy, coraz nowe zachcenia

wyobrani, skonno i zdolno wmawiania w siebie i prze-

sadzania uczu i wrae, a obok tego i wierno temu poe-

tycznemu ideaowi, naladowanie go w yciu, staranie si

o rzeczywist pikno ycia, wznioso uczu, zdolno po-

wice, usposobienie istotnie artj^styczne, wszystko a do wy-

kwintnoci arystokratycznych natur i przyzwyczaje, wszystko

w nich jest, i wszystko tak po mistrzowsku poczone, e
mieszno i zdrono udawania jest widoczna, a nie za-

sania piknoci i szlachetnoci wrodzonej natur, a poetyczna

i pikna strona tych dusz nie zaciera, nie zmniejsza mie
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sznoci i zdronoci ich zego naogu. Figury to na wielli

skal, figury, które reprezentuj cay jeden psyciologiczny

genus ludzi XIX wieku, i nawet figury, w którycli mieci

si i moralna nauka dobra do rozwaenia: dla ludzi skon-

nych do dramatyzowania wasnego ycia przestroga, dla in-

nych, zbyt na t nierzetelno niecierpliwych i zawzitych

przypomnienie, e pod komedy faszywej poetycznoci moe
si przecie kry prawda rzeczywistej, a przez to i poety-

cznej piknoci uczu i woli.





3. Mor^sz^tysLi.





Widzc, jak ludzie czasem miej si z archeologów,

zbierajcych pobonie skorupy potuczonych garnków i ami-
cych sobie gowy nad ksztatem, jaki te skorupy mie mo-

gy, kiedy byy garnkiem : widzc, e do marne i bez celu

s domysy i spory uczonych i estetyków nad pytaniem,

czy ta lub owa rka albo noga tego lub owego uszkodzo-

nego posgu w ten lub inny sposób wycign si moga
naprzód albo podnosi do góry, niema si odwagi mówi lub

pisa o poetycznych fragmentach. Có z tego, e mogy by
albo kiedy byy pikne, skoro dzi s niecae, albo nigdy

skoczone nie byy. Pikno tych kawaków nie moe za-

spokoi nikogo, bo nie jest caoci, nie jest skoczon;
a domyla si jak bya lub miaa by ta cao, to praca

tak próna, a dla ludzi tak mao zajmujca, jak kótnie o ra-

miona Wenery Miloskiej, albo jak zagadka garnka, nad któr

duma archeolog siedzc nad skorupami.

Niejeden moe wzruszony do gbi piknociami nie-

których fragmentów Sowackiego, chciaby im by powici
troch czasu i pracy, niejeden byby moe pragn zwróci

uwag publicznoci polskiej na Horsztyskiego zwaszcza:

ale wstrzymywau go uwaga, co o nim powie, jak oceni jego

piknoci, kiedy sytuacye najbardziej tragiczne, sceny naj-

waniejsze, s albo przerwane albo zaledwo rozpoczte, a a-
den plan, aden szkic poety nie przychodzi w pomoc, nie

naprowadza na domys, jak ten poeta chcia t scen do-

koczy, t lub ow sytuacye rozwiza. Czuje si, e upo-

dobania jakie si ma w tym kawaku piknego dziea nie
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zdoa si iisj)rawiedliwi a przynajmniej przela w drugich,

e powiedz; wohdby mówi o czem calem i skoczonem,
ni o tern o czem sam nie wiesz jakie byo lub by miao.

Dla tego to moe, cho duo ju lat przeszo od wy-
dania pomiertnycli pism Sowackiego, nikt dotd nie od-

way sic pisa czy mówi o jego fragmentach: o Hor-

sztyiislcim midzy innemi, przed innemi moe, jako o naj-

wikszym i najcelniejszym. A jednak musz tam by pi-

knoci wielkie, skoro znaleli si estetycy, którzy namitnie

zajmowali si pytaniem, jak moga wyglda utrcona rka
posgu, archeologowie, którzy ze czci zbierali rozbite sko-

rupy, i skadali je razem, i chcieli koniecznie wyobrazi sobie

jakiem mogo by naczynie.

Z tej pracy, z tego namitnego zamiowania w defe-

ktowym dramacie wyszo uzupenienie fragmentu, które po-

zwolio przedstawi Horsztysidego na scenie. A jakiel^olwiek

ono jest, w kadym razie musi mie cho t zasug, e od-

grzebie fragment przysypany „niepamici piaskiem", e go

postawi na widoku i zwróci na niego uwag, e dramat

przestanie by martw muzealn zabytkow ciekawoci,

a stanie si yw rzeczywistoci, i bodaj na chwil przed-

miotem powszechnego zajcia. A skoro tak, to zmienia si
i pooenie tych, którzy dawno moe pragnli wzi go pod

rozwag: s usprawiedliwieni, nie nudz ludzi nieznanym

albo zapomnianym obojtnym kawakiem czego, ale mówi
b czem, co wszystkich zajmuje lub zajmowa bdzie. Spo-

sobno to jedyna eby Horsztyskiemn troch uwagi po-

wici i na niego j zwróci: a e on tego wart, nie za-

przeczy kto go zna i pan)ita, przekona si, kto go sobie

zobaczywszy na scenie przypomni.

Gdyby Horsztyski by skoczony, byby niezawodnie

najpikniejszym Sowackiego dramatem. Brak mu nie nietylko

zakoczenia, ale i w cigu sztuki jest kilka przerw zna-

cznych, które gdyby by autor zapeni, moe wanie byoby

w tych miejscach znalazo si to, na czem jedynie sztuce



„Horsztyski" Sowackiego. 209

zbywa : moe byby nada wicej jasnoci i wyrazistoci za-

miarom i czynnociom osób, litórych dzi domya si wpraw-

dzie mona, ale nieraz domyla si trzeba. Przecie to

czego brakuje, jest mniejsze od tego co jest: a jeeli nie

pozwala niestety uwaa smutnej i piknej tej tragedyi za

cao, to pozwala uzna e talent dramatyczny Sowac-
kiego i by wielki, i ksztaci si bardzo, postpowa, pozby-

wa si pierwotnych wad. Od Mindowy i Maryi Stuart do

Mazepy skok znaczny, od Mazepy do Horsztyskiego —
ogromny.

Nic smutniejszego, nic bardziej rozdzierajcego, jak ten

Hoi'sztyski.

Kto duo Sowackiego czyta, ten musia zauway, e
wyobrania poety ze szczególnem upodobaniem przestawa

lubia w ostatniej epoce historyi polskiej, w czasach Stani-

sawowskich. Czy nci go straszny smutek tych dziejów,

czy takie mia ywe, serdeczne wspóczucie dla ludzi, którzy

tyle cierpieli, czy znajdowa jaki urok bolesny, drczcy,
a przecie pocigajcy, w odgadywaniu rónych stopni i od-

cieni uczucia ówczesnych Polaków, w wyobraaniu sobie tych

rozmaitych a wielorakich nieszczliwych pooe pojedyn-

czych ludzi, jakie poszy za powszechnem nieszczciem na-

rodu : do, e aden z naszych poetów nie myli tyle o epoce

rozbiorowej, aden tak czsto do niej nie wraca, aden nie

umie jej przedstawi tak smutno, tak rzewnie, bohaterów

otoczy wiatem melancholicznego ale bardzo poetycznego

uroku, odgadn i odtworzy uczucia i nieszczcia indywi-

duów lub rodzin. Beniowski jest najwietniejszym dowodem
tej jego sympatyi do XVIII wieku i zdolnoci poetycznego

jego przedstawienia: Ksidz Marek i Sen Salomei tak zle

jak s, przecie dowodz, e on straszn tragiczno tych

czasów czu bardzo ywo, bo i w nich trafi si niekiedy

takie ustpy ponure i tskne, e zna po nich z jakiemi

zami poeta rozpamitywa t chwil zgonu, jak odgadywa
umia co przy tem ostatniem poegnaniu mogo si dzia

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. 2(3
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W polskich sercach. To co on o sobie mówi w Beniowskim

„dawna ojczyzno moja, o jak trudno zakochanemu w twej

miertehiej twarzy zapomnie wdziku, co modo odhidn
wodzi na dawnych opotki cmentarzy itd." to sprawdzone

jest ca jego poezy: wdzii i smutek tej miertelnej ko-

najcej twarzy on czu, kocha, i wpatrywa si w niego

z zachwyceniem boleci, nie mogc si od niego oderwa.

Otó raz, kiedy rozmyla nad nieszczciem ludzi spo-

wodowanem nieszczciem narodu, ujrza w tym oceanie

szczegó jeden najsmutniejszy, najczarniejszy moe ze wszyst-

kich. Stana mu w oczach konfedcracya Targowicka z ca-

ym swoim orszakiem czynów i skutków : a poród niej czo-

wiek szlachetny, wyszy, z wielk dusz, Polak gorcy, któ-

ryby wskutek swojego urodzenia musia nie nalee do niej,

ale o ni si ociera, y w niej : gardzi i brzydzi si
ludmi, których z natury powinienby czci i kocha, których

wyprze si, potpi otwarcie nie moe. Czy byby na wiecie

czowiek nieszczliAYSzy od tego? czy byaby mka krwaw sza

straszniejsza nad mk czowieka, który dusz, sercem, tem-

peramentem rwie si do Kociuszki, do ksicia Józefa, czuje

e przy nich by powinien, e przy nich byby moe takim

jak jeden z nich, a zamiast w lionorze w^alki i w krwi po-

wicenia, zanurzony jest w ohydzie zdrady i bocie gra-

biey? Czy mógby by czowiek nieszczeliwszy na wiecie,

nad modzieca z sercem, z uczuciem honoru, z szlachetn

dum, który by synem naprzykad Szymona Kossakow-

skiego ?

Z takich rozmyla wyszed dramat, le nazwany od

Horsztyuskiego, bo jego bohaterem, jego gówn osob jest

nie stary lepy konfederat Barski, ale najnieszczliwszy

z ludzi, syn hetmana, Szczsny.

Szczsny jest troch podobny do Hamleta: jak tamten

wszystko widzi, jak tamten wszystko czuje, jak tamten nie

moe nic zrobi i poradzi. Tylko e tam, powodem biernej

bezczynnoci czowieka jest sama jego natura; na czyn zem-
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Sty o którym Hamlet myli, zawsze zdoby sio mona, mona
przynajmniej zabi króla, kiedy si go niespodzianie zaszo:

Szczsny miaby wicej moe energii w naturze, przynaj-

mniej jako Polak, uczuciowy i peen wyobrani, miaby wicej

popdu, atwiej zerwaby si do jakiego czynu, a jest tak

przygnieciony si okolicznoci, której przemódz nic moe,
tak wzity w kleszcze najsprzeczniej szych moralnych praw

i obowizków, e niemoe si ruszy. On widzi dobrze, e
w jego Danii, w Polsce, jest co spróchniaego, i chciaby, t
spróchniao uzdrowi, choby wasn krwi: a musi roz-

pacz swoj tumi w sobie, musi si wyrzec szczcia spe-

nienia obowizku, powicenia si, bo kady jego krok,

kade sowo, byoby oskareniem i potpieniem ojca. Pój
do Kociuszki jemu, znaczyoby przyzna gono, e ojciec

zdrajca, a on wie to, ale przyzna nie chce, nie moe. On
widzi e ten wiat „jest ogrodem, w którym rosn tylko

brzydkie i jadowite chwasty", zamiast piknych kwiatów,

które by powinny: onby chcia wyrywa i ple jedne,

sadzi drugie: ale có, kiedy najbrzydszc, najszkodliwsze,

najbardziej zatrute chwasty, sieje i choduje wanie jego oj-

ciec, z jego rodzinnego domu rozrastaj si one po caej

Litwie.

Hamlet wstydzi si za matk — rzecz okropna: ale

kobieta tylko siebie poniewiera i niesawi, co najwicej swój

dom, i ma do ciasny zakres grzechu i wstydu. Ojciec

Szczsnego jako mczyzna jest nikczemniejszy ni matka

Hamleta na kobiet: ona grzeszy ale si nie sprzedaje.

I skutki tego zego które ona robi, mniejsze, kocz si
z jej yciem : potem Dania moe by tak dobr jak przed-

tem. Ze zego, jakie po sobie zostawi hetman kiedy i jak

podwignie si Polska? A gdyby jeszcze t zbrodni oku-

powa jakimkolwiek przymiotem, gdyby mia co ludzkiego

i szlachetnego, gdyby mia bodaj wymówk jakiej nami-
toci. Ale nie, nic: w ojczynie zdrajca, w prowincyi swojej

upieca i zdzierca, w domu nieludzki i wyrodny, nie kocha

16*
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nawet syna dlatego, e ten syn nie taki pody jak on.

Z ludmi straszny: srogi i krwawy w gniewie, poniajcy

i upadlajcy kiedy askawy i poufay, ten hetman jest cay

ohydny. Jest wyrazem ostatniej korrupcyi czowieka, kiedy

ten bez innego celu, tylko z lubienoci podoci, uywa
caej mocy jak ma nad ludmi na to, by ich zrobi wy-

stpnymi, podymi, albo zymi. Jest w nim co szataskiego,

jest zy duch podoci: i jak szatan przez zawi i zemst

kry i czycha jak lew ryczcy eby z ludzi zrobi pot-

pieców, tak ten ze swoimi dworzanami, z t zgraj któr

karmi i poi na zamku, z wasnym synem, stara si o to

eby wszystkich spodli, wszystkich cign do swego bota

jak szatan do piekielnych ogni.

Syn, który oddawna, zapewne jeszcze wyrostkiem, czu

t ohyd, a póniej j zgbi i osdzi, yje i oddycha od

lat caych atmosfer podoci, i uczuciem wzgardy. Przez

jakie walki, przez jakie tortury, przez jakie pieko przeszed,

zanim swoj natur szlachetn przeama i zmusi w tem

y? To wszystko przeszo: w dramacie on ju jest spokojny:

pogodzony nie z ohyd, ale z tem e na ni nie poradzi: jest

zamany. Ale ten wicher, który krci jego dusz, „owia

pk modych uczu i zwarzy jak jesie" — on dopiero

„serce nosi uschnte", on dopiero straci „szczcie, cnot,

szacunek dla ludzi swych braci". Jego twarz dopiero za-

miona jest dymem zgaszonej lampy nie szczcia, ale wiary,

czci, godnoci, zapau, nadziei, wszystkiego czem dusza ludzka

yje.

A przecie, na dnie, pod wszystkiemi zwaliskami i po-

pioami, ta dusza jest, i nietknita, i szlachetna, czysta: cho
tak ze zem oswojona, tak gardzi przywyka, e sama sie-

bie ju czasem pozna niezdolna, gotowa mie si za tak

spodlon i pod jak wszystko.

Takiego wyrazu smutku, zwtpienia we wszystko, obrzy-

dzenia do wszystkiego, jak Szczsny, nie ma aden moe
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2 bohaterów Byrona, i aden takiego jak on do tych uczu
prawa.

Na domiar nieszczcia i zgrozy, biedny modzieniec

musi wzdryga si sam przed sob. Ma na sumieniu trzy

grzechy, trzy kobiety. Jedna, wiejska dziewczyna, sierota po

starym onierzu, lgnca do niego rodzajem psiego przywi-

zania, ale bez jasnego pojcia o zem i dobrem, zdolna ko-

cha i innych, natura pospolita, okupiona tem tylko, e w po-

spolitoci swojej zdolna jest jednego kocha wicej i dla

niego si powici : to uwiedziona przez Szczsnego Maryna,

to jego grzech najmniejszy.

Drugim jest Salome. Jak ze smrodliwego lochu na

wiee powietrze, jak z kauy pod zdrój czystej wody, ucie-

ka Szczsny z zamku ojca do domu starego konfederata

Horsztyskiego. Tu nie widzia rosyjskich mundurów ani

orderów, ani portretów Katarzyny, tu nie sysza toastów*

wnoszonych na jej cze i zdrowie a przyjmowanych go-

nemi obrzydliwemi krzykami, tu nie byo brudów. Stary

szlachcic opowiada, jak mu Moskale jarzcemi wiecami
oczy wypalili, w domu byo cicho, lipy pachniay na dzie-

dzicu : Szczsny przyjeda tu nacign w siebie, skpa
si w atmosferze honoru, sumienia, polskoci: tu mu byo
dobrze, tu si czu czowiekiem jak inni, nie potpionym sy-

nem hetmana. Starzec to jego uczucie odgad, szanowa,

i w kocu pokocha za nie modzieca. Zbyt dobry i deli-

katny, eby z nim kiedykolwiek o nieszczciach jego mówi,
otwiera mu dom i serce: przez sympaty i przez miosier-

dzie. A Szczsny? czy uwiód jego on? Nie — pomimo
e Horsztyski tak myli : nie, pomimo e i czytelnik mógby
wtpi jak m. Bo kiedy w chwili strasznego pojedynku

Horsztyski zaklina Szczsnego na wszystko co wite, eby,
jeeli jest niewinnym powiedzia to i zbrodni na sumienie

starca nie zwala. Szczsny nie broni si ani wypiera, mil-

czy. A wic zdawaoby si e to prawda, co ohydny he-

tman staremu Horsztyskiemu przez zo i zemst powie-
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dzia ? A jednak nie. Szczsny milczy, bo si niewinnym nie

czuje: bo wie, e Salome o nim myli, jego koclia tern

uczuciem jakiego stary m wzbudzi w niej nie móg

:

a prócz tego milczy, bo zbrzydzony do ycia, do ojca, do

siebie samego, przypadkowy koniec uwaaby za szczcie.

Zgin z reki Horsztyskiego, czowieka którego skrzywdzi

cho nie tak ciko jak tamten sdzi, ale skrzywdzi, zgin
z rki drugiego, a nie z wasnej, to koniec tak podany^
e Szczsny o niczem szczliwszem marzy nie moe. Mil-

czy, bo chce zgin : nie dlatego eby by winnym w tej mierze

jak sdzi Horsztyski, nie dlatego zwaszcza eby winn bya
Salome. Ona: kochank Szczsnego nie jest, w samych jej

wyrzutach sumienia zna e jest niewinna. Ale Szczsnego

nieszczcie, wielkie serce, potny umys, wdzik, modo,
podbiy serce tej kobiety, któr starzec kocha jak ojciec,

jak m, jak kochanek, jak swoje wszystko na wiecie. Jak

Dawid Uriaszowi, tak Szczsny jemu wydar t owieczk,

jedyn, i to za przyja, za dobro, i to jedynemu w wiecie

czowiekowi, którego szanowa i kocha ! Za to Szczsny sob
gardzi.

A wzdryga si sam przed sob za to e kocha Ame-

li. Gdyby ta nowa mio bya tylko zdrad wzgldem nie-

szczliwej Salomei, byoby ju okropnie, a jest w tem co
gorszego.

Dlaczego Sowacki do wszystkich tragicznych zawika
swego dramatu doda jeszcze okropno takiej mioci? mi-

oci midzy bratem a siostr? Czy el)y oznaczy ehoro-

bliwo usposobienia swego bohatera? albo moe chcia po-

wiedzie, e jaka fatalno zbrodni ciy nad hetmanem

i caym jego domem ? Niektórzy, na tej zasadzie zapewne

e Szczsny mówic o matce Amelii, mówi zawsze twoja

a nigdy nasza matka, sdz e oni s dziemi dwóch ró-

nych on hetmana: a e Amelia jest córk Horsztyskiego,

wic byliby sobie niczem, a tylko przed wiatem musieliby

ju do mierci za brata i siostr uchodzi. Przeciw temu
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zrozumieniu ich stosunku staj sowa Horsztyskiego, kiedy

hetmanowi mówi e jego syna chtnie przyjmuje w swoim

domu, „bo mi przypomina twoj on". By moe, e So-

wacki sam w swojej myli stosunku tego nie by jeszcze

ostatecznie rozway i rozstrzygn, ale w kadym razie mi-

oci prawdziw Szczsnego jest ta nieszczsna fatalna mi-o do Amelii. U tamtych on szuka zapomnienia, odurzenia,

moe próbuje kocha inn : ale naprawd kocha t, która

jego siostr jest albo przynajmniej za siostr uchodzi musi.

Nieszczliwy jeeli wie e ni nie jest, przez wzgld na

ojca, na jej matk, na ni sam, wyrzeka si musi jej

i szczcia, nieszczliwszy jest nierównie jeeli nie wie

i istotnie ma j za swoj siostr : bo w takim razie myli,

e ta kltwa, która na nich wszystkich ciy, ten zy duch

sromoty i zbrodni który w nich wszystkich siedzi, ten zy
duch sromoty i zbrodni który w ich domu panuje, i jego

opta, zapali go szalon zbrodnicz mioci.
A jak w Mazepie mio midzy pasierbem i macoch,

tak tu mio midzy rodzestwem Sowacki traktuje tak de-

likatnie, tak piknie, e oboje s tylko najnieszczliwsi

z ludzi, ale nieskalani jak anioy. Sowo mio^ nie postao

nigdy na ustach adnego : nie postao nigdy w myU ani w wy-

obrani Amelii. Ona kochajc Szczsnego ani wie ani si domy-

la, e go kocha inaczej jak brata, dlatego jest tak spokojna,

tak nie potrzebuje z sob walczy. On, mczyzna, wie co

co si w jego sercu dzieje, ale tak jest pewny i tak silny

w swojem sumieniu, e ani swojemu ani jej uczuciu nigdy

wyjawi si nie pozwoli: a kiedy si sabszym czuje, wtedy

tylko staje si szorstkim, twardym, zimnym dla Amelii. Ona
ze swoj mioci nie walczy, bo o niej nie wie: on od

pierwszej chwili, jak j w sobie pozna, nie zwalczy jej ani

zniszczy, ale opanowa j tak, e poddana wyszym moral-

nym prawom musi nazawsze zanikn si w jego sercu

i milcze. Nic przykrzejszego i bardziej racego w poezyi

jak takie fatlane, nienaturalne mioci. Niektórzy, jak Cha-
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teaubriand lub Wiktor Hugo traktuj w nich wanie eon

amore, wycigaj na wierzch, to co nienaturalne i race,
i pisz rzeczy obrzydliwe i wstrtne w przekonaniu, e to

tragiczne i pikne. Wielcy poeci, jak Schiller w Don Car-

losie, umiej da bohaterom swoim tyle zmysu moralnego,

e oni w nieszczciach tego rodzaju s niewinni i wznioli.

Ale nikt, nawet sam Schiller, nie traktowa sytuacyj takich

z delikatnoci tak niezrównan, nie da w nich bohaterom

swoim tak wzniosej idealnej czystoci serc i draliwoci

sumie, jak Sowacki raz w Mazepie, drugi raz w Hor-

sztyskim.

Jeszcze raz, nieszczliwszego czowieka jak ten Szcz-

sny niema w poezyi. A jaki przytem pocigajcy i uroczy,

jak przez jego gorycz i ironie przebija si uczucie, przez

jego spokój i obojtno zapa, przynajmniej zapal wyobrani

jeeli nie energii — przez jego cynizm, cze i mio do-

brego, przez wszystko natura, która przez nieszczcie staa

si chorobliw, zaman i bezwadn, ale natura wysza
i niepospolita.

Takim pokazuje si on od pocztku do koca : a bardzo

piknie zaraz w pierwszej scenie:

AMKMA.

Ojciec wielki i dobry czowiek.

SZCZBsNY.

Tak . . . hetman ! . . . wielki, jak hetman . .

.

AMEMA.

Pomyl, bracie mój, e on podpiera spróchniay tron Sta-

nisawa Augusta...

SZCZl-JSNY.

Tak, on podpiera tron Stanisawa...

AMKI.IA.

Jakie ty dziwne echo masz w ustach . .

.
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SZCZSNY.

Trzy razy tylko powtarza twoje pochway, a uwielbienia

obcych ludzi ani razu.

AMELIA.

Dlaczego ?

SZCZSNY.

mieszno jest, kiedy syn ojca chwali ... A potem, raz po-

chwaliem ojca pi"zy ludziach, to mi zaraz zapaci . . . tureckim

koniem . .

.

AMEi-IA.

Có powiedziae ludziom o naszym ojcu?

SZ(.'ZSNY.

Co ? . . . Oto mówiem, e lepszy od brata swego, a nam

stryja. Biskupa ... bo nie woy fioletowej sukni.

Amelia, która dziwnym jakim kaprysem ludzkiego

serca kocha bardzo tego ojca, który jej ojcem nie jest,

a kocha tem bardziej, im wicej widzi jego nieczuo i nie-

ch dla siebie, która hetmana wielbi i wierzy w niego

lepo niedomylajc si jaki on jest, w najlepszej wierze

wyrzuca Szczsnemu jego bezczynno i obojtno, nama-

wia eby ojcu by pomocnym, z nim razem suy ojczy-

nie. Nieszczliwy syn odpowiada z ironi, w której sy-

cha cae jego zniechcenie do wiata i ca pogard dla

ojca : scena bardzo krótka, ale wybornie wprowadza in medias

res, i wybornie odrazu w kilku rysach zakrela figur. Od-

zywa si tu nawet nieszczsna mio brata i siostry. Amelia

czysta jak dziecko, niewiadoma, niezdolna uczu swoich

rozpozna, mówi miao o swojem uwielbieniu dla brata:

Szczsny, kiedy sobie mówi dobranoc, nie chce jej pocao-

wa, zbywa j zimno i szorstko, odpycha jej czuo. Dyalog

króciutki, ale mistrzowski, zawizanie dramatu doskonae.

Rozwija si za ta expozycya w dalszych scenach bardzo
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dramatycznie, i bardzo .strasznie. May Micha, najmodsze

dziecko hetmana, widzia i sysza przez drzwi, jalc ojciec

przy bankiecie wnosi zdrowie Katarzyny: jeden szachcic

nie wsta: hetman uderzy starca w twarz tak, e go na

ziemi powali. Micha opowiada to bratu. Szczsny chce

tego starca przeprosi, bi si z nim — niewarto! — starzec

wsta i podzikowa panu hetmanowi e go zbudzi, bo by
zasn. Oto, wród czego Szczsny yje, na co patrzy!

Druga scena, u Horsztyskiego, liczna: lepy starzec

ze swojem opowiadaniem, ze swojem czystem sumieniem,

dusz pogodn a smutn, ale bd cobd niezaman, jest

bardzo pikn figur starego polonusa. Jeszcze jest zupenie

spokojny, jeszcze ani przyjaciela ani ony nie posdza. Sa-

lome, jeden wicej dowód talentu jaki mia Sowacki do

krelenia typów kobiecych prawdziwie polskich, byaby moe
jako taki typ przesza pann Aniel i Wojewodzin z Mazepy,

gdyby bya wykoczon. Tyle w niej jest wiejskoci, pro-

stoty i wieoci, e ta matka, ta kobieta bliska zguby,

robi wraenie dziewczyny : a cho zguby bliska, wraenie

istoty bardzo czystej , bardzo godnej. Jakie Szczsny ma
dowody, e go Salome kocha? niewiedzie, jakie mie musi,

wie: ale z jej obejcia nikt, on najmniej, mógt)y si tego

domyla. Ten sam instynkt godnoci, t sam instynktow

dum, to jakie dziwne, dziewicze uczucie przyzwoitoci, które

ma Wojewodzina w Mazepie, te same ma i Salome (wida

to w jej sowach do Szczsnego, w jej rozmowach z mem,
w stuczeniu dzbanka) — to jest niewinno, która pod

wpywem namitnoci moe raz upa, ale która si zatrze

nie da nigdy.

Szczsny sam, który w tej rozmowie niechcc}' odsa-

nia wiele swojej duszy i swojej historyi, dzisiejszej goryczy

i walk i cierpie które j sprowadziy, zasuguje zupenie

i coraz wyraniej na definicy, któr o nim daje ksidz:

„to wielki ale niedokoczony twór Boga". Tylko dla su-

sznoci doda trzeba, e nie z wasnej winy on jest niedo-
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koczony, e go okolicznoci zwichny, skrzywiy, nie day
mu wyró prosto. Jeszcze lepiej charakteryzuje go ostatnia

scena I-go aktu, w której nieznajomy cignie go do pow-

stania, a on z Hamletowskiem wtpieniem odpycha wszystko

i mniema, e si decyduje na jedne rzecz, na uywanie ycia,

na upienie duszy.

Jedn z rzeczy, których w^ dramacie najbardziej bra-

kuje, jest wyraniejsze oznaczenie planu, który si knuje

u hetmana, i znaczenia tych papierów, które jego mog zgu-

bi, a które ma w rku Horsztyski, Domyle si atwo,

e hetman obawiajc si powstania w Wilnie, chce je uprze-

dzi: do tego zmierza ta partya, któr zbiera, do tego to

zwoenie niebezpiecznych wileskich rzemielników na zamek,

do tego wreszcie usiowania eby syna dla swojej sprawy

pozyska. Ale trzebaby koniecznie, eby to byo wyraniej

oznaczone, nie domylne tylko, ale widoczne: trzebaby eby
jaki zrozumiay cel miay te prochy, które hetman gromadzi

kae w lochach zamku, a które jak si zdaje miay gra
wielk rol w zakoczeniu: zwaszcza trzebaby eby wia-

domem byo co jest w tych papierach, o które mu tak bardzo

chodzi.

Stosunek midzy hetmanem a Horsztyskim jest bardzo

dramatyczny. Kienawi zastarzaa, nieubagana: nienawi
patryotyczna i domowa. Horsztyski gardzi hetmanem jako

zdrajc, a nienawidzi go jako ma kobiety, któr kiedy
za modu kocha, która musiaa by w rku hetmana tak
ofiar jak Szczsny. Hetman mci si na Horsztyskim za

on, ale bardziej za to, e Horsztyski lepszy od niego.

Wyborna figura, wierny typ najgorszych ludzi XVIH wieku,

w których ostatnie zepsucie i nikczemno czya si
z resztkami staropolskiej buty i staropolskiej dewocyi. Ten
otr odmawia litanie, ten podlec z pozoru wyglda na het-

mana: w pierwszym akcie cho pokazuje si mao, poka-

zuje si tak.



220 St. Tarnowski.

Teraz, Horsztyski ma w reku jakie papiery, które

mog jego zgubi a jego zamiary udaremni: hetman chce

je dosta, wybiera si do swego wroga. W przelicznie utrzy-

manym kontracie czowieka uczciwego i nikczemnego, w kon-

tracie pana i prostego szlachcica, który cho gardzi przecie

z przyzwyczajenia zachowuje jak submisye, ukazuje si nie-

nawi stara jak ich ycie, a mocna jak mier. Hetman chce

papierów: jeeli ich nie dostanie, jutro wystawi na sprzeda

wie Horszty^kiego (poskupywa dugi, które ten za swoicli

barskich czasów zacign), i puci go z torbami. Horsztyski

odmawia: temi papierami trzyma w szachu hetmana i mo-

skali. Scena wspaniaa, zepsuta tylko tym zaczajonym sug
Horsztyuskiego, który na znak dany przez swego pana ma
strzeli do hetmana. Powodu tego zamierzonego morderstwa

zrozumie trudno, a trudniej jeszcze zrozumie to, e Hor-

sztyski robi zasadzk na czowieka, który bezbronny i sam

jeden wchodzi do jego domu. Dlaczego poeta da mu po-

mys tak nieszlachetny i jak go godzi z t natur, któr

szlachetn mie chcia? Scena si koczy strasznem okru-

ciestwem hetmana, który ufnemu i spokojnemu starcowi po-

wiada, e jego ona jest kochank Szczsnego. Zemsta jest

zupena.

Od tej chwili sprawa midzy Horsztyskim a Szcz-

snym wychodzi na pierwszy plan. Okoo starca wszystko si

zawalio: wierzy jeszcze w ludzi, w cnot ony, w uczciwo
i honor modego przyjaciela. Ogromny efekt robi spokojny po-

toczny ton scen nastpnych w takiej sytuacyi : mianowicie

kiedy wchodzi Salome, a m ukrywa przed ni co si

w nim dzieje, i dyktuje list wyzywajcy do Szczsnego.

Tymczasem hetman w niepewnoci czy syn przystanie

do jego sprawy, dochodzi do wciekoci z niepokoju. Czy-

sto syna jest jego potpieniem : ludzie „uwaaj go za

hak, na którym ojca powiesi trzeba", Szczsny uczciwy

i czysty to ustawiczny wyrzut, ustawiczny wstyd. Trzeba go
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zbruka; a e si dotd nie zbruka, wic Sforka obcasem

przewrócony na ziemi rozci gow na posadzce, wic ka-

rze skazany na dziesi bizunów, dwadziecia i trzydzieci,

bo mia si zapyta: za co? wic wszyscy dworacy i zau-

sznicy hetmana dr ze strachu. Jest i starosta Kaniowski

w tej figurze, któr Sowacki z wielk sztuk zoy z ró-

nych historycznych postaci XVIII wieku. Szczsny przecie

si nie deklaruje. Zbyt on przywyk zamyka si w sobie,

eby którykolwiek ze sualców ojca wydoby z niego jego

myl prawdziw. Jego rozmowa z Ksiskim przypomina bardzo

t, w której Hamlet przed Poloniuszem udaje waryata. Z Ameli
take mówi zrazu jak tamten z Ofeli, kiedy jej kae i
do klasztoru. W kocu, czy dziwny jaki skok jego choro-

bliwej natury, czy e walka ju nad jego siy i chce prze-

sta za siebie myle, czy moe uczucie e oprze si nie

zdoa fatalizmowi zbrodni i haby który nad nim ciy,
zdaje postanowienie swoje na los. Siostrze, która w dobrej

wierze namawia go eby si za ojcem owiadczy, kae
obrywa listki stokroci : jeeli ostatni listek powie: tak, on

bdzie z ojcem.

Ze swoj Haniletow natur nie byby on nigdy za-

pewne postanowienia tego uwaa za nieodwoalne, byby
si waha nanowo pod jakimkolwiek pozorem ; ale teraz

okoliczno niespodziewana uwalnia go od koniecznoci po-

stanowienia i wyboru. Odbiera list Horsztyskiego z wy-

zwaniem. A wic Horsztyski ju wie! Wyrzut, zgryzota,

wstyd, myl mierci, wiadomo e jest lepszy jak jego

czyny, wszystko to wyrywa mu si z duszy w tej chwili

w kilku krótkich sowach. A nadto jeszcze, ten jedyny raz,

w tej chwili ostatniej, kiedy myli e moe nie wróci, od-

zywa si w sowach cicho, nieznacznie, zaledwie domylnie,

ale odzywa si i jego mio do Amelii. Stopniowanie coraz

wikszego tragicznego wraenia, powolne a nieustanne do-

chodzenie akcyi do przesilenia, do jakiej strasznej kata-

strofy, jest tak misterne, tak rozumne, tak naturalne, praw-
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dopodobne, artystycznie tak zrczne i psychologicznie dobre,

e suy moe za naj wymowniej sz}' nicledwie dowód dra-

matycznego talentu Sowackiego.

Horsztyski wyzwa Szczsnego: powód pojedynku, na-

wet sam fakt ma zosta tajemnic. Jeden pistolet ma by
nabity, drugi nie; a e sekundantów niema, e Horsztyski

lepy, wic nabi musi Szczsny i musi wiedzie, który pi-

stolet nabity. Kiedy Horsztyski zmusza go eby wybra,
wybiera oczywicie pistolet nie nabity — stary si domyla,
i z góry umywa rce z jego krwi. „Jeeli wybra próny
pistolet, jeeli chcesz by samobójc, jam twojej mierci nie

winien". Ta rozmowa przed strzaem, w której stary zrzuca

ze swego serca cay ciar nienawici i wzgardy, a wszystko

spokojnie, nie namitnie, jest dramatyczna i przejmujca

i oryginalna w najwyszym stopniu. A kiedy na strza wpada
Salome, oba rozmawiaj obojtnie o wszystkiem; próbowali

pistoletów! Szczsny odchodzi, podug jednej warianty spo-

kojnie, jak eby nigdy nic: podug drugiej z paczem, poe-
gnany przez Horsztyskiego sowem: „Szlachetny to jednak

modzieniec".

Czy samobójstwo Horsztyskiego jest prawdopodobne,

czy jest zgodnem z natur starego Polaka, starego onierza,

wiernego katolika jak on, zada sobie mier, po czci
dlatego eby unikn ndzy, po czci eby oswobodzi od

starego ma on, która ze „szlachetnym modziecem b-
dzie szczliw". Powicenie arcyniemorane, i Sowacki
sam musia uzna, e ono Horsztyskiemu nie przystoi, skoro

przekreli waryant, w którym si te sowa znajduj. Ale

i bez tego, samobójstwo samo u takiego czowieka jak Hor-

sztyski nieprawdopodobne, jeeli ju by miao, to trzeba

przyzna, e nic bardziej wzruszajcego jak sposób, w jaki

on si do mierci gotuje: wspomnienia dziecistwa, modoci,
pieni niwiarzy, nadewszystko ostatnie poegnanie z on,
które wyglda jak zwyke dobranoc, a kryje przyszo tak

straszn, wszystko jest liczne.
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Czowiek naj samotniejszy — a któ samotniej szy nade-

pnie — tyle ma nitek do zerwania, nim wyjdzie z tego wiata!

Ju wieczór — wierszcze zaczynaj piewa w szczelinach mojej

chaty. Co bdzie jutro ze mn o tej godzinie?... Mój Boe!

mój Boe! Chryste Panie! sd mi tak, jak sdzisz ludzi nie-

szczliwych — miej lito nademn! Boe, wszak Ty bez cudu

mógby mi zatrzyma na ziemi: — powiedz sercu mojemu,

niech mi powie, e jestem jeszcze potrzebny na ziemi rzeczom,

wypadkom albo ludziom
;
powiedz sercu mojemu : yj !

— a y
bd. ybym, gdyby bya clio nadzieja odzyskania oczu . .

.

Jak zay t trucizn? musz zawin w^ opatek (idzie omackiem

i dobywa z szafy opatki).

lepy, a przecie znalazem opatek — kto rk moje pro-

wadzi? Czuj te drce listki chleba w moich doniach. Jak

ja lubiem niegdy dzie Boego Narodzenia! W tym samym

pokoju z opatków kleiem rónokolorowe soiica, koyski —
jaka wito i w^esele napeniay moje dziecinne serce (lamie

opatek i sypie trucizn, potem skleja).

Dzi jeszcze nie rozumiem, co znacz te litery wite, wy-

cinione na opatkach. Bdc dzieckiem, mylaem, e to jakie

sow-a z pieni anielskiej i z bkitnego jzyka . . . Gorco mi —
chciabym si przej po pokoju — i lkam si uderzy czoem

o zimne ciany (sycha pie wracajcych eców — daleko).

Cicho! . . . pie niwiarzy. — O moja wiosko ! moja wiosko

!

Jutro w tym domu trumna — ksia — sd . . . Jutro ta pie . .

.

jutro inny pan — i nikt si nie zlituje nademn! — Ja prze-

cie wszystko powiciem krajowi ! — ten dug strwoniem pro-

chem i kulami ... a jutro gdybym y, bybym godny jak pies —
i nikt si nie zlituje nademn! Stary i siwy — i sam — bez

dzieci. — Oni mi nie pogrzebi w wiconej ziemi. Mój ojciec

musia okropnie zawinie, bo ja cierpi.

Fie niwiarzy wyranie. --^^^

Poli yto, poli jark: y!^^^\W\.
Niechaj nam pan da na wó^^T^

* im. i^'^

w B'
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Plon yta — plon

Ze wszystkich stron.

noKSzrySKi.

Plon yta — pochlebiaj mi ci ludzie — plon yta . .

.

Wida, e ona moja kazaa im beczk piwa wytoczy . . . jaki

gwar na dziedzicu.

Pieci.

Poli yto, wygnali zajca:

Nie auj, Pani, wstki okrajca.

Plon yta — plon

Ze wszystkich stron.

HOKSZTYSKJ.

w tej pieni widz moje óte any i zielone lasy. — Z po-

cztku ta pie rozdrania serce moje, a teraz uciszya je jak

pie mojej mamki, jak pie kiedy mojej Izabelli — niech jej

wiato niebieskie wieci na wieki wieków. Amen. I mnie take

niech bdzie tak cicho po mierci, jak kiedy przy niej, kiedy

piewaa . . . Cyt ! . . . kto idzie, to ona . . . Sysz i poznaje szelest

jej sukni ... w jedwabnej sukni ubrana . .

.

( Wchodzi Salome).

SALOMKA.

Mu, wyjd na dziedziniec do ludzi.

noUSZTYSKI.

O nie — nie mog, ono ! . .

.

SA I.OM i; A.

Kilku starych chopów weszo a na ganek i kaniali mi

si do nóg, proszc, abym im pana askawc wyprowadzia.

IIOUSZTY.SKI.

ono . . . nie wyjd

!

SAI.OMKA.

Dlaczego zasmuca tych ludzi?
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HOKSZTYSKI.

Dlaczego? Bo wiat smutny, a ja wiata rozweseli nie

mog jak arlekin — bo jestem — lepy — i stary... Powiedz

mi, Salomeo, czy nigdy tu podczas mojej niebytnoci nie przy-

niesiono jakich sdowych papierów.

SALO.MKA.

Nieraz na drzwiach przybijano mi róne manifesta: barskie

targowiczaskie. Z pocztku odczytywaam je pilnie, potem rzu-

caam do wielkiej szafy w spichlerzu.

HORSZTVSKI.

To dobrze. Czy ty mówisz zawsze wieczorn modlitw

z czeladk?

SALOME.

Zawsze modlimy si razem.

HOKSZTYSKI.

Dzisiaj nie zapomnij moja ono modlitwy ... za tych, co

cierpieli — i yli . .

.

SALOME.

Mu, módl si z nami.

HORSZTYSKI.

Niezdrów jestem — musz si pooy do óka.

SALOME.

Zaraz?

HORSZTYSKI.

Sally, przechodzc do twego pokoju, stpaj cicho... Nie,

tego ci nie trzeba zaleca... Ale id bez wiecy, bo wiato...

o! ja szalony! — widzisz, e ja tak jak mój witosz, nie

mog czasem zapomnie o moich oczach . . . Nie obud mi, ono,

bo czuj, e mi snu potrzeba. Chciabym spa tej nocy. Ty sama

bd przy wieczerzy.

SALOME.

Mu, chcesz, by czuwaa przy tobie?

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. 27
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IlOUSZTYSKI.

CÓ ty, moja gobko ? Ju ci si zdaje, e ja miertelnie

chory. Czy ty zapomniaa, e kilka miesicy temu sypiaem na

zimnej rosie, pod koniem moim . . . Jaki to by ko ! . . . Czuem

czsto, jak nog zwolna poruszy i dotkn moici piersi — tak

ostronie, jak witosz, kiedy szklank krysztaow stawia na

stó. Ten ko w kopytach mia czucie : nie rozdar nigdy moich

piersi — nawet . . . przez sen . .

.

(^Salome zakryica oczy donia)ni).

Salomeo, pomó mi pas odwin.
(Salome bierze za Jeden kntns pasa, Horsztyski odkrca

si Jak w walcu, ale zwolna, tak e odchodzi a na koniec po-

koju
]
pas zostaje to rkach Salomei).

Widzisz, Sally moja, pas ci zosta w rku, a m si od-

win — i na wieki . . . Oto historya ycia. Rano trzymaa za

koniec pasa, a ja zbliaem si do ciebie ; wieczorem ... Co ? ty

klczysz przedemn ? . . . Córko moja, kochana moja Sally, ty

mi nigdy nie bdziesz przeklina — prawda, e nie bdziesz

przeklina — prawda, e nie bdziesz przeklina pamici mojej,

cobd przyjdzie na ciebie — z mojej winy... Daj mi rk

—

zaprowad mi ku drzwiom sypialnego pokoju i przechod sama

cicho — bo wiesz, e lepi sysz najmniejszy szelest.. . Dobrej

nocy, Sally.

SAKOMEA.

Do jutra . .

.

Co?

HOKSZTYNSKI.

.SALOMKA.

Jutro moe bdziesz mu spokojniejszy.

IlOUSZTYSKI.

Tak — spokojniejszy... {Wchodzi do sypialnego pokoju).

SALOME.

Musz kaza, eby si ci chopi uciszyli na dziedzicu,

aby ten starzec biedny móg zasn... (Odchodzi).
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A kiedy ta strona akcyi zblia si do katastrofy, mierci

Horsztyskiego, zmierza do niej równoczenie i druga. W War-

szawie powstanie ; Wilno pójdzie za tym przykadem. He-

tman eby przeszkodzi, wstrzyma, wybiera si sam ; w domu

zostawia rozkaz eby mu przysano posiki i syna na ich

czele. Szczególnego i bardzo oryginalnego efektu jest osta-

tnia scena III aktu, nieszczciem nieskoczona. Amelia, je-

dyna istota, która Hetmana kocha, cho przez niego niena-

widzona, nie pytajc o jego gniew, wpada baga go eby
nie jecha, miaa ze przeczucia, widziaa ducha swojej matki,

który jej powiedzia: Ojciec twój kona. Duch mówi o Hor-

sztyuskim: ona naturalnie odniosa to do Hetmana. Co si
dalej stao? jak Hetman przyj to ostrzeenie o mierci

swego nieprzyjaciela? Akt nieskoczony. To pewna e przed

Ameli tajemnicy jej urodzenia nie zdradzi, bo w pitym
akcie ona jest w takiej samej jak dotd niewiadomoci pod

tym wzgldem. Ten brak koca jest wielk szkod. Sko-
czony, ten akt byby wspaniaym; urwany, traci ogromnie.

Ale to co z niego jest, to wszystko liczne.

Dalsza cz, blisza katastrofy, nie tak pikna. Nie

eby byo co zepsutego w planie albo w figurach, ale e
mniej wykoczona, przerwy wiksze, mniej cigu i zwizku
midzy scenami: jest to cz w robocie znacznie posunita,

ale tak jeszcze daleka od staej i ostatecznej formy, e za-

spokojenia w niej znale i poprzesta na niej nie mona.
I tak zaraz w czwartym akcie scena tego Sforki, który

si mczy nad rozwizaniem pyta zadanych mu na figla,

i dochodzi do obkania. Sceoa sama w sobie doskonaa,

gupstwo staje si mutnem, powanem, uszlachetnionem przez

nieszczcie, przez szalestwo: ale co za zwizek midzy t
scen a caym dramatem? Juci poeta musia jaki mie
w gowie, jakiego chcie: ale tego zamiaru nie oznaczy

nawet tyle eby si go domyla mona. Nietylko za nie-

wykoczona, ale nie dokoczona, szkic tylko, jest druga

scena IV aktu, scena bardzo wana, bo ona stanowi przesi-

18*
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lenie i sprowadza katastrof. Partya Hetmaska, zebrana jest

na zamku, pojona i baamucona przez Ksiskiego, który mnie-

ma, e Szczsny ulegnie, da si prowadzi. Wród bankietu

ma on stan na czele podpilej zgrai, by noszonym na ra-

mionach, a potem prowadzi to wszystko do Wilna. Istotnie

Szczsny przychodzi. Z jakim zamiarem? czy na to eby
plan cay rozbi? czy te moe zmczony na prawd myli
e ulegnie, i utonie, zanurzy si w zem, eby zapomnie

o cierpieniu? Moe tylko wahajcy i nie wiedzcy jeszcze

na któr stron rzuci go chwilowy popd uczucia? Do e
przychodzi, przemawia, zrazu jak eby na prawd chcia

stan na ich czele, a koczy tak, e cay plan rozbija,

szlachta si rozchodzi. Wida musia przemówi tak jak

w gruncie sam myla, i obudzi upione sumienia i honor.

Ale tej czci sceny nie ma. Jest ona za niezmiernie wan

:

Szczsny swoj przemow sta si powodem mimowolnym

mierci ojca! gdyby Hetman by mia tych zbrojnych ludzi

w Wilnie, Hetman nie byby powieszonym.

Szczsny jednak wie co zrobi: przypuszcza, e moe
ojca narazi na niebezpieczestwo, skoro poleca nieznajomemu,

eby nad nim czuwa, a jest pewien, e zniweczy jego za-

miary, e w Wilnie po*vstanie wybuchnie, sam o sobie mówi

e jest zdrajc zdrajcy. I czy tem, e wbrew swojej na-

turze co postanowi i wzi na swoj odpowiedzialno, czy

caem swojem nieszczciem, czy myl o spotkaniu z oj-

cem którego zawiód, tak jest znkany, e myli o samo-

bójstwie. Wszystko co mówi do Maryny, kilka sów nie-

znacznych w jego rozmowie z Nieznajomym, dowodzi tego

wyranie.

Temi mylami znuony zasn, i obudzi si a pónym
wieczorem. Zaczyna si przejmujcy, straszny, tragiczny akt

pity. A zaczyna tak spokojnie, tak codzienn, powszedni

scen. May Micha idzie spa, siostra odmawia z nim pa-

cierz, brat huta go na kolanie na dobranoc. Amelia do
swobodna, sam Szczsny pokrzepiony, podniesiony na duchu.
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Porzuci myl mierci „zaczn jeszcze walczy z wypad-

kami i z ludmi, wytrzymam spojrzenie ojca''. Chce zrzuci

serca wszystkie cikie tajemnice swej przeszoci, moe
potem zdoa zacz nowe ycie, obiecuje Amelii, e si przed

ni wyspowiada z caego ycia. Czytelnik równie niecier-

pliwy jak ona, eby usysze, jak on siebie samego wytó-

raaczy: wtem wpada sucy, zdyszany, wzruszony, z ma-

gicznem sowem na ustach : W Warszawie i Wilnie powsta-

nie! Na to sowo Szczsny czuje, czego nie czu dawno, za-

pa, uniesienie, dobro, nawet wzgldem ojca; ma bied, bi
si, gin — wstrzymuje go ojciec przesuwajcy si mil-

czco i smutnie przez scen, i nikncy w drzwiach swego

pokoju. Nigdy moe duch nie by wprowadzony z wikszym
efektem. Szczsny o mierci ojca nie wie, i myli, e to

Hetman, który niespodzianie z Wilna powróci. Kiedy mu
suga dowodzi, e w pokoju nie ma nikogo, nie wie co my-

le, boi si czy mu si w gowie nie miesza A kiedy

ujrza swego Nieznajomego przyjaciela, który bez dobrego

powodu nie byby z Wilna wyjecha, domyla si, e ojciec

nie yje.

Ale jak umar? Szczsny chce wiedzie, a Nieznajomy

prawdy zatai mu nie moe. Opowiadanie o powieszeniu

Hetmana jest przepyszne. Nieznajomy zatrzymuje si czsto,

nie mie mówi. Szczsny chce sysze wszystko, czasem

zapyta o jaki szczegó, co ojciec mówi, czy dugo cierpia,

wszystko to tak potocznie, tak naturalnie ... W caym Hor-

sztyskim, a zwaszcza moe w tej scenie jest wiele reali-

zmu, jaka zwyczajno i powszednio caej zewntrznej

strony ycia, a pod t dopiero straszna tragiczno. Ale z jak
miar Sowacki ten realizm wprowadza, jak on zawsze zo-

staje tylko pozornym, dla kontrastu, dla podniesienia wra-

enia: waciwie to jest tylko zudzenie, udanie realizmu,

które poeta, w tym razie tak doskonay artysta jak mao
kiedy, wywouje i utrzymuje cigle, a nie daje mu nigdy

sta si prawd i doj do istoty rzeczy.
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szczKSNY [odjiijrhu Si(':ii(ij()ini(i(>, }iiitrzy ha nieyo dugo).

Ojciec mój — musia umrze ... Ja widziaem cie mojego

ojca... Ojciec mój musia umrze...

NIEZNAJOMY.

Umar.

SZrZKSNY.

Ha! (pada na lT::e^Jo).

NIKZNAJOMY,

Nie wiem co mu powiedzie . .

.

SZCZSNY.

Daj mi rk . . . pomó mi wsta . . . trzeba wiedzie o wszyst-

lviem . . . Wiesz ... a przynajmniej dowied mi w godzinie nie-

szczcia, e mnie masz za czowieka. Opowiedz wszystko . .

.

jak tam byo ... w Wilnie. Patrz mi cigle w oczy i trzymaj

oczyma myl moje,, bo mi si gowa zawraca... Ale powiedz

wszystko... bo jeeli moja imaginacya bdzie musiaa koczy
obrazy, to gotów jestem — rozumiesz?... Co widziae?

NIEZNAJOMY.

Sid.

SZCZSNY.

Nie . . . sta bd . . . lej . . . opowiadaj ! . .

.

NI KZNAJi i:\IY.

Otó ... w nocy o godzinie siódmej Jasiski z trzystu

ludmi przeszed wyomem muru koo Ostrejbramy — ksiyca

jeszcze nie byo — przed Ostrbram wiecia lampa... Spi-

skowi idc przed ni, egnali si . . . i cicho podsunli si wszy-

scy pod odwach naprzeciw ratusza. Jasiski poskoczy szybko

i zabi szyldwacha, tak e Moskal nie jkn . . . Chwyci za ka-

rabin. Spiskowi rozebrali bro z kozów i tarabany. Jasiski

rozesa barabaszczyków na wszystkie ulice — i rozkaza, aby

skoro uderzy ósma godzina, wszyscy zaczli bbni. Sam ulic
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zamkow z dwiestu piclziesiciu ludmi poszed na Arsena . .

.

Uderzya ósma... we wszystkici ulicach ozway si bbny —
Moskale w popochu sdzili, e na kadej ulicy stoi oddzia

onierzy — i uciekali od bbna do bbna . . . Jasiski wzi
arsena — i kaza bi we dzwony . . . Okropny rozgos dzwonów

obudzi lud — zacz w arsenale zbiera si — bro rozebra

i mordowa Moskali . . . Byem przy Jasiskim —- wszyscy polscy

panowie bdcy w Wilnie nie mieli si czego lka — bo lud

zajty by Moskalami . . . Wtem jaki stary przedziera si do

Jasiskiego i podaje mu plik papierów. Jasiski kaza poda
pochodnie i przeczytawszy papiery, plun i rzuci je ze wzgard.

— Lud rozerwa midzy siebie listy . . . zacz si zbiera koo
tych, którzy umieli czyta, i dugo nie mogem poj tej sceny.

Mylaem, e to byy proklamacye i manifesta . . . Nagle sy-

sz . . . krzyk z tysicznych ust : Hetman zdrajca . . . potem, jeszcze

okropniejsze sowo . .

.

SZCZSNY.

Mów!

NIEZNAJOMY.

Wiesza! (Ssczesiif/ chwieje si cay i daje znak rko^. Prze-

dzierajc si, a raczej niesiony z fal ludu, oparem si a
o sztachety paacu twego — Hetmana . . . Lud zapcha cae

schody — i wy jak hyena . . . Nagle co zleciao z otwartego

okna i przebio si na pó na elaznych sztachetach... to by
karze. — Skona wijc si jak robak na ostrzu elaznem . .

.

{Szczsny trzsie si). W kilka chwil potem wyprowadzono...

Blady by; ale spokojny.

SZCZSNY.

Ubrany ?

NIEZNAJOMY.

W szlafroku. W rku co ciska — tak mocno, e nikt

mu nie móg rki otworzy.

SZC/.SNY.

Mówi co?
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NIKZNAJOMY.

Mówi: szklank wody.

SZCZSNY.

Dali mu?

NIEZNAJOMY.

Jeden w tumie chcia lud odwróci namow od zapdu:
clicia, aby sdowi oddano nieszczliwego . . . (Szczsny ciska

za rk). Potem jaki ksidz zbliy si i sucha spowiedzi. Spo-

wiadajcy si by nieco roztargniony i patrza czsto.

SZCZSNY.

Nie drcz mnie ! . . . patrza w stron zamku . . . czeka,

jeszcze czeka ! . .

.

NIEZNAJOMY.

Spokojny by ... i umiechn si. Potem otworzy do
cinion — w doni bya papierowa tabakierka — zay...
i jednemu czowiekowi, co nic nie mówi i patrza na niego,

odda tabakierk. (Szczsny icyciga rk, ale nagle j odsuwa

machinalnie). Krótko cierpia.

SZCZSNY.

Jak krótko?

NIEZNAJOMY.

Pó minuty, nie wicej . .

.

(^Szczsny dobywa zegarka i patrzy).

SZCZSNY.

Ale to dugo ! . . . patrz, jak dugo ! . . . widzisz, e ja spo-

kojny... Bd zdrów! (clice i).

NIEZNAJOMY.

Szczsny! Na mio Boga, gdzie idziesz?

•SZCZSNY.

Ale... id odczepi ojca z szubienicy.
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Szczsny wyrzuca sobie mier ojca: spokojny w so-

wach i w postawie, a prawie obkany, sobie przypisuje

win. Gdyby on nie by wstrzyma szlachty, Hetman nie

byby tak okropnie zgin. Z wyrzutem obudz si i czu-

o; wspomina e kiedy, jak by dzieckiem, ojciec go ko-

cha a on ojca; z tej rozpaczy, z tej zgryzoty, wyjdzie oczy-

wicie jakie postanowienie, które sprowadzi koniec dramatu.

Jakie?

Szczsny wyprawia z domu wszystkich ludzi, chce za-

mek wysadzi w powietrze. Czy z sob? Czy z Ameli
i z maym braciszkiem? On mówi e nie, a jednak zdaje

si e tak, e chce zgadzi siebie przynajmniej jako prze-

kltego, winnego mierci ojca, mierci Horsztyskiego, nie-

szczcia Salomei (która musiaa oczywicie zwaryowa),

winnego zbrodniczej cho mimowolnej mioci do siostry: tych

zgryzot i tej kltwy ju duej wytrzyma nie moe. Chce

wysadzi w powietrze i to gniazdo przeklestwa, nieszcz
i zbrodni, zamek. Ale co zrobi, tego jeszcze nie wiedzie,

dramat urywa si w tej chwili, i to chwili, kiedy wchodzi

ksidz, który oczywicie ma Szczsnemu co powiedzie

o Salomei i sprowadzi koniec i tej drugiej poowy akcyi,

która od mierci starego Horsztyskiego posza troch w za-

pomnienie.

Szkoda jest nieoceniona i niepowetowana. Przez g-
bok tragiczno sytuacyi, przez oryginalno i wiern psy-

chologiczn konsekwency charakterów, przez wiern histo-

ryczn fizyognomi ludzi i czasów, przez postacie nakrelone

z wielk si jak Horsztyski i Hetman, z wielkim poetycz-

nym urokiem jak Salome i Amelia, nadewszystko przez

gboko pomylan i mistrzowsko wykonan figur Szcz-

snego, genialnie postawion w tak smutnej a tak oryginalnej

sytuacyi, Horsztyski gdyby by skoczonym, Ijyby tragedy

pierwszego rzdu. I gdyby by napisany wierszem. Prawda
e ta proza pikna, prosta, potoczna, a nigdy niska : prawda
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e kontrast pomidzy t codzienn powszednoci rozmowy

a wyjtkow tragicznoci zdarze, moe sprawia dziwne,

rzadkie wraenie. Przecie dramat z tak wysoko tragicznym

charakterem, postacie tych rozmiarów, godne byy sta na

tern podniesieniu, jakie daje poetycznym kreacyom wiersz,

jzyk bogów i herosów; a Horsztyuski i Szczsny przema-

wiajcy cudownym wierszem Mazepy, wygldaliby o wiele

pikniejsi, o wiele smutniejsi, o wiele wiksi ni teraz.

Najbardziej oryginalny ze wszystkich dramatów pol-

skich, najdoskonalszy dramat Sowackiego jako przeprowa-

dzenie akcyi, jako pomys i wierne utrzymanie charakterów,

byby moe Horsztyski i najbardziej specyficznie polskim

ze wszytkich dramatów naszej poezyi. Byby wspaniaym

obrazem najgorszej chwili naszych dziejów, a obrazem, w któ-

rym i ze i dobre miecioby si zarówno: to historyczne,

sytuacye, figury, wszystko jest polskie, wszystko wasne:

ani Szczsny ani jego ojciec, ani Horsztyuski, ani ich nie-

szczliwe midzy sob zwizki, nie mogyby nigdy pocz
si w wyobrani cudzoziemca. Nawet forma jest zupenie

oryginalna : Szczsny przypomina Hamleta, niektóre sceny

s z niego naladowane lepo, a mimo to przecie dramat

w swoich gównych zarysach i pierwiastkach nie zblia si

ani do typu Szekspira, ani do Schillera, ani do dramatów

francuskich, jest samoistny, od wszystkich odmienny i od-

rbny.

Jeszcze raz, gdyby Horsztyski by skoczony, i gdyby

by napisany wierszem, byby najpikniejsz polsk tragedy

ze wszystkich jakie dotd s w naszej poezyi.

Ale nie jest skoczony. Jaki mia by ten koniec? Nie-

którzy mówi, e atwo domyle si go i dorobi.

Autor prawdopodobnie chcia rzecz zakoczy wysa-

dzeniem zaml^u w powietrze, doprowadzi akt pity co naj-

mniej do poowy, zatem nie pozostaje nic jak przyoy lont

do prochów i rzecz skoczona! Zapewne, byaby skoczona
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i prawdopodobnie nawet zgodnie z planem autora: tylko po-

midzy tym ostatecznym kocem, a tem co Sowacki napi-

sane zostawi, musiaoby jeszcze wej par rzeczy, które

odgadn i dorobi trudniej. Naprzód : co si stao z Salo-

me? to w zakoczeniu by musiao. Zwaryowaa? dobrze;

ale wraenie tego szalestwa i prawdopodobnej jej mierci

(bo kocianka tego Hamleta niezawodnie jak Ofelia koczya
mierci) na Szczsnym; powtóre: pytanie czy Salome je-

szcze si pokazuje lub nie? Pokaza si powinna: figura to

nadto znaczca eby moga tak milczkiem znikn z dra-

matu. Jeeli si pokazywaa, to co mówia? co robia? Dalej,

nie mówic ju o tem e i Maryna i caa jej historya do-

magaaby si jakiego zakoczenia, to jest cay stosunek

Szczsnego z Ameli, który do jakiego rozwizania doj
musi. Jakiem ono by miao podug zamiaru autora? czy

w ostatniej chwili mio miaa si wyzna, a zgroza oboje

kochanków popchn do mierci zapewne równoczesnej : czy

te jeeli Szczsny i Amelia nie s rodzestwem, mieli si
dowiedzie o tem (i od kogo) e mio midzy nimi jest po-

zwolon, a wyrzec si jej musz, musz dalej uchodzi za

brata i siostr, bo inaczej Amelia musiaaby odkry taje-

mnic matki a Szczsny jeszcze jeden wstyd rzuci na pa-

mi ojca? Niech zgaduje kto moe, jak Sowacki stosu-

nek ten zakoczy chcia? a przecie on zakoczonym by
musi.

Wreszcie sam Szczsny. Wysadzi go w powietrze, to

atwo. Ale to nie byoby kocem. Figura tragiczna wtedy do-

piero moe umrze, kiedy jest skoczona, kiedy cay moralny

proces jej tragicznego dziaania sam naturalnie doszed do

koca i zupenie si wytómaczy. Tutaj tego nie ma : Szcz-
sny, przez cay cig sztuki tajemniczy i w sobie zamknity,

musia w planie Sowackiego raz przed mierci przemówi,

wyjawi ca zagadk swojej duszy, wielkie sowo swego

ycia, musia zrobi t spowied caego ycia, któr raz obieca
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by Amelii. Bez tego zupenym, zrozumiaym, skoczonym
by nie móg. Jak on to zrobi? w rozmowie z Ameli, czy

z Nieznajomym, czy moe z ksidzem, czy w monologu? to

s pytania, które musi sobie postawi ten, ktoby si zerwa
na dorabianie koca do tego dramatu. A jak na nie odpo-

wiedzie? Nie mówic ju o tem, e jakikolwiek wybraby
sposób zakoczenia, to musiaby Szczsnego utrzyma na tej

wysokoci, na której go postawi talent Sowackiego : owszem
w tej ostatniej chwili podnie go jeszcze wyej, wystawi
go w bardzo silnem wietle. Dorobienie koca zatem nie

byoby rzecz tak atw i prost jak si napozór wydaje.

Materyalnie zapewne atwo; ale skoczy akcy naturalnie,

psychologicznie i tragicznie, bardzo trudno.

Oprócz zakoczenia s w Horsztyskim przerwy któ-

reby musiay by zapenione: niejasnoci które potrzebuj

wyraniejszego wytómaczenia, jak np. tajemnicze papiery:

epizody, któreby z gówn spraw powiza trzeba, np. Sfor-

ka: wreszcie sprzecznoci, które naleaoby usun lub po-

godzi. Z tych najwiksza jest, e Horsztyski kiedy mu
Moskale wypalili oczy za konfederacyi Barskiej, by ju o-
natym. Z tego wynika e Salome byaby kobiet star:

jeeli w roku 1770 naprzykad bya ju zamn, choby
szesnastoletni, to trudno eby w 94 miaa ten poetyczny

urok modoci i wieoci jaki jej poeta daje, jaki czaruje

czytelnika, i Szczsnego. Trzeba byo to wypalenie oczów

i oenienie Horsztyskiego z Salome przybliy do wypad-

ków dramatu, zrobi rzecz niedawn, a to byo tak atwo.

Niechby Horsztyski by si bi i straci oczy w wojnie

roku 1792, i rzecz skoczona. Te wszystkie pytania i tru-

dnoci musiaby rozwiza, ktoby chcia Horsztyskiego do-

koczy.



pHorsztyliski" Sowackiego. 23;

Jak s rozwizane? O tern dorobieniu scen brakuj-

cych i o przedstawieniu sztuki na scenie chcielimy zdanie

nasze powiedzie i czytelnikom naszym go udzieli. Ale po-

niewa uzupenienie Horsztyskiego nie trafio nam do prze-

konania, i ulegao ju kilkakrotnie, a zapewne jeszcze ule-

gnie rónym zmianom — i poniewa przedstawienie takiej

sztuki na scenie wymaga najwikszego pobaania, przeto

wstrzymujemy si nateraz od wszelkich uwag.





V.

ROCZNIKI POLSKIE
z lat 1857— 1861 (Pary 1865).





Zdarzyo nam si niedawno ') zada Roczników Pol-

skich w jednej z ksigarni krakowskich. — „Byy, ale nikt

nie kupowa, musielimy odesa'' taka bya odpowied ksi-

garza. Odeszlimy z pewnem uczuciem wstydu, jak eby
w tej odpowiedzi tkwi by zarzut i milczca ale wymowna
krytyka naszej czytajcej publicznoci, jak eby ten ksi-

garz by sdzi tej istotnie dziwnej obojtnoci, a my, cz-

stka tej publicznoci, winowajc zapanym na uczynku i upo-

korzonym. Samo z siebie nasuno nam si wtedy pytanie,

czy ten saby pokup na Roczniki jest skutkiem wstrtu do

powanych publikacyj, czy uprzedzenia, czy te po prostu

niewiadomoci?

Najatwiej, najsuszniej moe, a w kadym razie najmniej

przykro, zwali rzecz na niewiadomo ; e jednak Roczniki

s publikacy, o której wiedzie warto, i naley, wic po-

stanowilimy przypomnie je tym, którzy znali je dawniej,

a uwiadomi o nich wielk liczb takich, którzy przed kil-

koma laty nie mieli sposobnoci z niemi si zapozna.

Roczniki te s to zebrane razem i wydane w czterech

tomach Wiadomoci Polskie, które wychodziy w Paryu od

roku 1857 do 1861 pod kierunkiem panów: Klaczki, Wale-

ryana Kalinki i Wrotnowskiego. Surowo przez rzd ówczesny

zakazane, ukradkiem tylko i w bardzo nielicznych exem-

plarzach przeciskay si Wiadomoci do Galicyi; do Króle-

stwa Polskiego przystp by jeszcze trudniejszy, Wielkopolska

^) Pisane w r. 1868.

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. J^g
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jedna moga jawnie trzyma je i czytywa. Tómaczy to

w znacznej czci ich may podówczas rozgos po l^rajii,

i saw icli mniejsz o wiele niby by powinna. Dzi atoli,

kiedy Roczniki ukazuj si miao za szkem kadej ksi-

garskiej wystawy, kiedy nikogo nie nara nietylko na odpo-

wiedzialno ale nawet na najlejsz nieprzyjemno, dzi

nie mamy tej wymówki, i moemy, a zaiste nie zawiele

bdzie powiedzie, powinnimy, obezna si z t publikacy,

która, miao rzec mona, zajaby zaszczytne miejsce w dzien-

nikarstwie kadego kraju, a wszystkie pisma peryodyczue

polskie zostawia za sob tak daleko, e cho mona któremu

z nich naznaczy drugie miejsce po Wiadomociach, to miejsca

bliskiego nie mona przyzna adnemu.

Nie jest-e to nierozsdkiem da od ludzi, eby po

latach dziesiciu brali do rki gazet, z której wywietrza

urok wieoci? Wszak gazety, jeeli dla potomnych mie
bd znaczenie historycznych róde, których opanowanie b-
dzie herkulesowym prawdziwie mozoem, to dla wspócze-

snych maj wanie tylko znaczenie dorane, interes jedno-

dniowy. Któ kiedy powraca do wczorajszej gazety, có do-

piero do takiej, która od lat szeciu yje tylko we wspo-

mnieniu i w bibliotekach swoich wiernych? Czy mona nie

bdc pedantem lub manijakiem, zaleca ludziom czytanie

starej gazety?

Odpowied atwa. Wiadomoci nie byy dziennikiem

w cisem sowa znaczeniu; nie byy nim nie dlatego tylko,

e nie co dnia, lecz raz na tydzie wychodziy ; ale wicej

dla tego, e zaoeniem i treci swoj róniy si wielce

od tego co zazwyczaj rozumiemy przez dziennik. Wydawane

w samem centrum wspóczesnej polityki i historyi, nie tru-

dniy si przecie wcale biec polityk ; o wypadkach na-

wet wanych nie wspominaj ani sowem, jeeli te wypadki

nie maj wpywu na spraw polsk, o wypadkach potocznych,

codziennych, nie mówi wcale; staj one w wielkim prdzie

europejskiego ycia i zna to na kadej ich karcie; ale na
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to CO si w okoo nich dzieje, patrz o tyle tylko, o ile spo-

dziewaj si ztd, lub obawiaj, dobrego lub zego wpywu
na Polsk i jej losy. Ale w Polsce za to, nie trafi si ani

jedno choby obojtne na pozór zdarzenie, eby Wiadomoci

o niem nie wiedziay, eby go nie oceniy w odniesieniu do

sprawy naszej, eby nie osdziy jego poytków lub nie prze-

widziay zych nastpstw; nie zdarzy si ani jedna krzywda,

ani jedno przeladowanie, o któreby si one nie upominay,

ani jeden obowizek, któregoby nie wskazay, ani jedna do-

bra sposobno, o którejby nie przestrzegy. Jeeli si stanie

jakie mae zboczenie z drogi obowizku, jaka pocho,
jaka lekkomylno. Wiadomoci zaraz przywouj do po-

rzdku, — jeeli w dziennikarstwie, w literaturze, w yciu

spoecznem lub obyczajowem, objawi si jaki kierunek fa-

szywy i niebezpieczny, Wiadomoci upominaj zaraz i gro
skutkami, które bystro przewidzie umiej, — a kiedy im

przyjdzie spotka si z jakiem publicznem zgorszeniem,

z grzechem obraajcym polskie sumienie, z dziaaniem zgu-

bnem dla tego odrodzenia narodu, dla którego pracuj same

i innych do pracy chc znagli, wtedy karc i choszcz tak,

e napitnowany przez nie kierunek lub czowiek obroni si
nie moe, a podnie chyba tylko odmian i popraw.

I tak przez lat cztery byy Wiadomoci jak eby stra-

nic polskich interesów i wewntrznego ycia Polski ; z my-

l wiernie w przyszo zwrócon, wlepiy wzrok w tera-

niejszo i przypatrujc si jej pilnie, bacznie, niezmordowa-

nie, przykaday do tej teraniejszoci miar tej przyszoci,

i nasze uczynki sdziy podug, tego czy one dla przyszoci

narodu byy ze lub dobre, czy j budoway lub podkopy-

way. Nie na jedne za cz Polski, ani na dwie zwrócona

bya uwaga Wiadomoci, ale na ca dawn przestrze Rze-

czypospolitej
; o czciach mówi one dla caego narodu

i z myl o caoci ; wydaj si jak majtek na najwyszym
maszcie obejmujcy cay widnokrg morza do okoa, i wy-
gldajcy na wszystkie strony, zkd idzie chmura, zkd burza,

18*
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zkd si sunie podejrzany korsarz lub nieprzyjacielska flaga

powiewa — wreszcie zkd zerwie si ten wiatr i ten prd,
który okrt do portu zapdzi. — Nie gazeta to wic, ale

raczej wszechstronny i zupeny obraz ycia Polski przez cig
wanych bardzo lat czterech : obraz wierny i godzien eby
na niego popatrze. Wszak zdarza nam si niekiedy przy-

przyglda si z zajciem wizerunkowi wasnej twarzy robio-

nemu przed laty
;
porównywamy ciekawie siebie jak bylimy

wówczas, z sob, jak jestemy dzisiaj. Przykre to zazwyczaj

porównania, bo wypadaj najczciej na korzy przeszoci

;

przykre, ale zbawienne, bo kady rys zmieniony, kada
zmarszczka na twarzy, kady wos posiwiay przypomina

nam, e do koca coraz bliej, a w okoo nas tyle prac nie-

podjtych, tyle zaniedbanych obowizków, wasna poprawa
tyle jeszcze do yczenia zostawia. Co dla czowieka dobre^

miaoby by zem dla narodu; miaeby nie wyj na po-

ytek ten obrachunek z wasn a tak wie jeszcze prze-

szoci, to porównanie dzisiejszego naszego pooenia z tern

w którem ylimy wszyscy i które wszyscy pamitamy ? Bo-

lesne to bardzo, bo ówczesny obraz Polski acz smutny, prze-

cie owiecony jakiemi brzaskami, które zdaj si dzie za-

powiada, z kadej karty Wiadomoci pomimo caej ich su-

rowoci wieje to uczucie: idziemy ku lepszemu. Dzi? dzi
mówimy sobie, e tak niedawno jeszcze szlimy ku lepszemu

a cofnlimy si w ty okropnie, i dobrowolnie; dzi tego

obrazu nic nie owieca prócz niemiertelnego ale nie wido-

mego wiata wiary i mioci dla jednych, i prócz tych kilku

bdnych ogników, które inni lubi bra za gwiazdy, a które

z bagien powstaj i wiod na cmentarze. Jednak kto si
zdobdzie na odwag i zechce si rozpatrze w tych dwóch

obrazach, ten trudu i bólu swego serdecznego nie poauje^

i dlatego tak usilnie namawiamy czytelników naszych, eby
wzili do rki Roczniki. Szczliwi bdziemy, jeeli nasze

sprawozdanie zachci kogo do tego czytania i do tego po-

równania.
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Zaczy Wiadomoci wychodzi w roku 1857, w rok

po pokoju paryskim, w krótki czas po wojuie wschodniej

i po mierci cesarza Mikoaja, a w chwili kiedy potga Francy i

janiaa najwietniejszym blaskiem, kiedy pod niesychanym

w owej chwili urokiem polityki Napoleona III ludy i rzdy
domylay si czego wicej jak uroku, bo statecznoci nie-

zomnej, zamiarów opartych na zasadzie, miaoci czerpanej

w wielkich i szlachetnych zamysach, i prawdy. Czu wtedy

kady czowiek i kady naród, jak i dzi czuje, e Europa

przyspieszonym ruchem pdzi ku przeobraeniu: tylko wów-

czas kady sdzi, e przeobraenie to odbdzie si ramie-

niem Francyi, tej Francyi chrzecijaskiej, cywilizowanej

i cywilizacyjnej, pod kierunkiem czowieka rozumiejcego

potrzeby wieku, a wiedzcego, e wiat wtedy tylko dojdzie

do porzdku i pokoju, kiedy nie sia przed prawem, lecz

prawo bdzie przed si. Tak pojmowano w Europie Napo-

leona III: dlatego obawiao si go niejedno mocarstwo w Eu-

ropie, dlatego nie jeden naród czeka od niego hasa i spo-

sobnoci, jeli nie pomocy do oswobodzenia, — a dzi je-

szcze, dzi nawet, kiedy zamany niepowodzeniem starzec

ze smutkiem wita wracajce z za oceanów resztki swojej

armiii, kiedy uporczywie a bezskutecznie usiuje wmówi
w siebie i w drugich, e nie pobdzi i nie poniós klski,

dzi kiedy kady widzi i czuje, e „on nie ten co by
wczora" — i dzi jeszcze nie mona zaprzeczy, e trafnym

by ten instynkt, który przeczuwajc konieczno zmiany

midzynarodowych stosunków w Europie, pragn, eby ta

zmiana dokonaa si pod natchnieniem i kierunkiem Francyi,

a wyglda jej od monarchy, który nie majc nic wspólnego

z dawnym porzdkiem rzeczy, do nowego musia zmierza,

eby na nim oprze panowanie swoje i swoich nastpców.

Jakikolwiek bdzie koniec historycznej roli Napoleona III,

rzecz jest niezawodn, e pocztek jej takie w Europie bu-

dzi uczucia i takie otwiera widoki.
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Có w takich stosunkach miaa robi Polska, której na

przetworzeniu karty Europy zaleao i zaley najwicej? jak

si miaa zachowa? czy stan jej wewntrzny uprawnia j
do nadziei, e w danym razie potrafi wpyn korzystnie na

swoje losy, a jeeli nie, to jak drog, jakiemi sposoby doj
moe do tego stanu, który pozwala narodom objawi swoj
wol i przeprowadzi j? pytania te nasuway si same umy-

som mylcym i patryotycznym, i one to day pocztek wy-

dawnictwu o którem mówimy. Zna Polsk i da jej pozna

siebie sam, aeby moga dokadnie obliczy swoje duchowe

i materyalne siy, aby si przekonaa wiele i czego jej nie

dostaje do warunków odrodzenia, to by rodek — upomina

j o popraw i postp, to by cel pisma. W kraju przedsi-

wzicie takie uda si nie mogo, nietylko ze wzgldów cen-

zurowych i policyjnych, ale i dlatego, chociaby tamte iiie

byy istniay, e pismo krajowe wyciodzc w jednej czci
Polski, nie moe tak dobrze i w kadej chwili obj caoci —
patrzy przedewszystkiem na stosunki i potrzeby tej prowineyi

w której wychodzi, nie moe zarówno strzedz interesów

wszystkich. Pismo emigracyjne jest pod tyra wzgldem w po-

oeniu daleko korzystniejszem; nie nalec do adnej wy-

cznie prowineyi, atwiej moe zachow^a równowag po-

midzy wszystkiemi, i miejscowe ich sprawy odnosi zawsze

do szerokiej sprawy ogóu. Jakkolwiek oddalone od kraju,

moe ono przecie swobodniej si znosi z kad jego czci
ni czci te pomidzy sob; stojc za w samym rodku

europejskiego ycia, musi korzysta wiele z tego potnego

ruchu umysowego, literackiego i politycznego poród któ-

rego yje, a o kadorazowym stosunku sprawy polskiej do

ogólnej europejskiej polityki, sdzi moe trafniej i z wi-

ksz znajomoci rzeczy jak organa opinii krajowej. To te

w chwili, kiedy zdawao si, e wszystkie wielkie bezprawia

tego wiata wejd prdzej lub póniej w bezporedni sty-

czno z t polityk, pismo takie obejmujce ogó ziem pol-

skich, wytykajce sabe strony kadej z nich, i obliczajce
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jak kada o sprawie ogólnej pamita i o ile j naprzód po-

suwa, mogo zdawa si potnym i skutecznym rodkiem

dziaania, a zatem prac obowizkow.
Podjo j to grono ludzi, które wyszedszy na tuactwo

po roku 1831, w miar si ubywajcych nowemi zasilane,

zawiedzione sto razy w nadziejach, pojone sto razy gorycz,

wród zawodów i poraek, wród szyderstw i potwarzy nigdy

na chwil nie ustao w pracy, ale przez lat trzydzieci bez

wytchnienia pracowao ile mogo, szukajc nieprzyjació nie-

przyjacielowi swemu — szukajc ich w królewskich paa-

cach i w chacie pódzikiego Bugara, w onierskich szere-

gach i we wielkich dziennikach fancuskich lub angielskich,

w klasztornych celach i w^ parlamentach, nad Bosforem i nad

Sundem, wszdzie gdzie ich si domyla kaza ich interes

lub zacne uczucie. Nie bdziemy wymienia tych pracowni-

ków; modszych bowiem, tych którzy póniej pracowa za-

czli, yjcych, wymienia moe i nie wypada. O zasugach

i powiceniu zmarych jak Niemcewicz, lub ksi Adam
Czartoryski, mówi byoby zbytecznie. Nie moemy tu stawi

cakowitego obrazu tych dziaa emigracyjnych, które sta-

nowi bd jedne z waniejszych czci naszej porozbiorowej

historyi. Ze te trudy zostay bez widomego, bez wielkiego

skutku, o tern nie bez przeksu lubimy sobie w kraju po-

wtarza; e nie przeszy bez ladu, e o Polsce mówiy,

wiadczyy, e jej nie day zagin w pamici i w sumieniu

europejskich narodów, e przypominay ustawicznie jej prawa,

jej krzywdy, jej znaczenie w wiecie i dla wiata, o tem

nie radzi pamitamy; e ten cigy, z wielkim zaprawd
trudem utrzymywany zwizek Polski z Zachodem, moe je-

szcze w przyszoci przyda si jej i bardzo, tego dzi ro-

zumie nie chcemy. Daoby si wiele o tem powiedzie, ale

nie o t stron prac polskich za granic nam dzi chodzi,

nie o dziaanie na obcych, ale o to które zwrócone byo na

swoich, a które si wcielio w cztery roczniki WiadovioHci

Polskich.
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Nie moemy zapuszcza si w obszerne i szczegóowe

sprawozdanie z Eocznikóic Cztery tomy rozpraw najroz-

maitszej treci, a po wikszej czci krótkicli, wymykaj si
jak kady atwo pojmie z pod szczegóowego rozbioru. I
za redakey krok w krok i kade jej sowo z osobna way
i sdzi, monaby jedynie w czterech tomach równej niemal

objtoci; komentarza takiego niktby nie chcia czyta, skoro

za ten sam czas mógby z prawdziwym poytkiem i przy-

jemnoci obezna si z dzieem samem. Musimy zatem mó-

wi o Wiadomociach ogólnie, dzielc co najwicej trakto-

wane w nich przedmioty na pewne kategorye, i pomijajc

(z alem) wiele piknych i doskonaych prac, ogólny tylko

mie na uwadze kierunek.

Rzecz jest znan i uznan powszechnie, e pismo pe-

ryodyczne, cho z natury swojej najdalsze od utworów ludz-

kiego ducha, które zowiemy dzieami sztuki, moe przecie,

i powinno, mie swoj harmoni, swoj organiczn, i jeeli

wolno powiedzie, artystyczn cao. Im wicej lej harmonii,

tem lepszem bdzie pismo. Nie polega ona oczywicie w ze-

wntrznych zaletach, ani nawetw wewntrznej budowie i dobrej

proporcyi pojedynczych czci lub oddziaów tego pisma, ale

w tem raczej, eby wszystko co pismo to podaje z jednej pyno
myli, i jednym duchem natchnione, do jednego zmierzao celu.

Cel praktyczny, tendencya, jest istot kaego dziennika i racy
jego bytu; wszystko co z niego wychodzi i przez niego si
rozchodzi, powinno suy jednej zasadzie,dy w tym samym
kierunku, krzewi te same przekonania. Jak w wojnie onierz

pieszy i uan, artylerzysta i inynier, kady inn broni za

t sam walczy spraw i jak jeden drugiego wspiera: tak

w pimie, którego redakcya nie jest przypadkowym zbiorem

lunych indywiduów, ale gronem ludzi przejtych jedn my-

l, poczonych jedn mioci, i jedn zasad, artykuy po-

lityczne, literackie, obyczajowe, ekonomiczne, cho róne

przedmiotem, zakresem i sposobem dziaania, dziaa przecie

bd razem, i kady pozna po nich, e z jednego stanowiska
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pisane, na jeden i ten sam obrachowane s skutek, e sobie

wzajemnie pomagaj, a wszystkie razem jedne popieraj

dno i zasad.

Takiej harmonii, takiej zgodnoci i jednolitoci myli,

przy wielkiej rozmaitoci przedmiotów, s Wiadomoci naj-

wietniejszym jaki znamy przykadem w dziennikarstwie, nie

tylko polskiem, ale europejskiem. Zaleta to dla publicystów

polskich (mówimy o znakomitych) atwiejsza do osignicia

nieli dla innych ; bo im cel wikszy a im dalszy take, im

wiksze potrzeby a im zado uczynienie trudniejsze, im

gwatowniejsze ze a im rzadsze i sabsze sposoby ratunku:

tem tendencya owa wystpowa musi energiczniej, teni cz-

ciej, tem natarczywiej. Dzienniki zagraniczne mog czasem

wypocz w obronie, i da spocz czytelnikom ; u nas jest

pnriculuin in mora, u nas czego si dzi nie obroni, z tem

jutro trzeba poegna si na zawsze ; a do tego nie o tryumf

stronnictw i doktryn u nas idzie, ale o exystency, o przy-

szo, o ycie. W takich stosunkach to zblienie i ta soli-

darno u piszcych, ta jednolito i zgodno w ich pra-

cach, staje si pod naciskiem okolicznoci atwiejsz, niby
bya w szczliwszem pooeniu. Nie dziwujemy jej si te
wcale, ale tylko konstatujemy, e w caych tych czterech

tomach nie ma jednego, choby najdrobniejszego artykuu,

któryby si wyamywa z pod tej ogólnej harmonii, któryby

w swoim zakresie nie suy do tego samego celu, któryby nie

by natcliuiony t sam patryotyczn myl; a czy oddaj
cze rzeszowskiemu wocianinowi Macigowi i jego szla-

chetnym zapisom dla modziey, czy pitnuj ofiar hr. Tysz-

kiewicza dla cara, czy mówi o zabawach czy o korespon-

dencyach dzienników, o stosunkach kocielnych czy ekono-

micznych, o ulotnych pisemkach czy o najpowaniejszych

dzieach; zawsze do wszystkiego i do wszystkich przyka-

daj Wiadomoci jedne i t sam miar uytecznoci dla

sprawy. To jedno majc crieriiim podug niego bezstron-

nie, sine acceptione personarum chwal, gani i sdz, i tego
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criteriiim trzymaj si wiernie przez lat cztery, nie zbaczajc

0(1 niego ani na chwilo, ani na jedn linie, tak e istotnie

zdawaby si mogo, e wszystko co one zawieraj wyszo
z jednego umysu, z jednego serca, z pod jednej rki ; i nie

waliamy si powiedzie, e nie ma w tycli czterech tomacli

ani jednego artykuu, choby si w kilkunastu wierszach za-

myka, któryby nie mia takiej patryotycznej tendencyi i ta-

kiej patryotycznej wartoci.

A temu wielkiemu i rzadkiemu uczuciu obowizku, które

nigdy nie usypia i nie sabnie, towarzyszy równie cenna

i moe równie rzadka znajomo Polski w najszerszem tego

sowa znaczeniu, to jest, znajomo jej wewntrznego stanu

i jej interesu. Z pierwszej pyn wszystkie rady, wszystkie

nauki, upomnienia i nagany; z drugiej pewne axiomata po-

lityki polskiej , których si Wiadomoci trzymaj i które

chc wprowadzi w wiadomo caego kraju.

Przypomnijmy sobie naprzód, czem byy owe cztery

iata dla naszej Galicy i. Dwa pierwsze byy zupenie blade

1 nieznaczce. Byy to ostatnie chwile rzdów pana Bacha

ale nic nie zapowiadao, e ostatniemi by miay. Samo-

wadztwo biurokracyi i policyi nie dopuszczao adnego po-

stpu, adnego rozwoju ycia polityczego, a utrudniao wszelk

prac, czy to umysow czy gospodarczo-ekonomiczn. Nie

wiele te Wiadomoci maj do powiedzenia o Galicyi, nie

wiele dlatego zwaszcza, e nie miay z ni adnego bezpo-

redniego stosunku. Rzecz dziwna istotnie, e kiedy kores-

pondenci z pod rzdu rosyjskiego pomimo wszystkich tru-

dnoci a moe i niebezpieczestw, zawsze znaleli sposób

zdawa spraw regularnie ze stanu swoich prowincyj : listów

z Galicyi znajdujemy zaledwo kilka, a i te pisywane tjyy

w znacznej czyci nie przez ludzi miejscowych, ale przez

przejezdnych. W braku wic materyalów z pierwszego róda,

musiao pismo paryskie ograniczy si do sdzenia faktów

podawanych przez dzienniki, faktów za w owych czasach

l)yo bardzo mao. Sd ten peen jest zawsze wyrozumiaoci
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dla Galicyi i jej trudnego pooenia; nie znajdzie tu tych

sarkazmów i przycinków, któremi Galicyi nieraz dokuczano

do zbytku, a bez skutku. Sarkazmy te bowiem, dochodzce

nas z Warszawy lub z Poznania, moe zupenie suszne,

miay t z stron, e odbieray tej prowincyi wszelk od-

wag. Tak jak pojedynczy „Galicyanin" czu si nieswoim

i zmieszanym w zetkniciu z Koroniaszem lub Wielkopola-

ninem, bo czu, e z góry uchodzi za fircyka, fanfarona, bru-

kowego eleganta, jeli nie gorzej : tak samo i ogó by onie-

mielony, i przestawszy sobie dowierza, zasklepia si w swoim

kraiku i odwyka od stosunków z innemi czciami Polski.

Ten nieszczliwy stosunek wzajemnych uprzedze pomidzy
nami, zmieni si znacznie w ostatnich kilku leciech, wsze-

lako lady jego dzi jeszcze s widoczne, a w owym czasie

by on wanie najw^yraniejszym. Wiadomoci uprzedze

takich nie maj; wiele tómacz, wiele gani; ale nie wy-

miewaj nigdy. W owym czasie, kiedy ycie polityczne roz-

wija si nie mogo, zarzucaj tylko Galicyi, e mniej niby

moga, stara si rozwija swoje ycie moralne, umysowe
i spoeczne; zarzucaj odrtwiao i spuszczanie si na ask
Boga, kiedy rozstrój spoeczny i intrygi witojurskie coraz

wiksze robi postpy, i kiedy mona do pewnego stopnia

powstrzymywa takowe rodkami prywatnemi, domowemi.

Czy tak niesprawiedliwie oskarano nas o ospao i apaty—
czy od dawna nie grzeszymy wicej opuszczeniem ni uczyn-

kiem? to pewna, e w owym czasie na polu politycznem

nie moglimy zrobi nic zego, na polu obyczajowem, domo-

wem i gospodarczem robilimy go bardzo mao lub nic wcale.

Ale brak ruchu, stagnacya, zastanie si w miejscu, jest wro-

dzon skonnoci polskiej natury, a nigdzie nie objawio si
tak widocznie jak u nas od koca zeszego wieku a do

pitego prawie dziesitka wieku obecnego; a kto wie, czy

i dzi przy warunkach tak znacznie zmienionych, o tyle

szczliwszych, czynno i energia wypdziy zupenie nasz
dawn ociao. Obok tego zarzutu znajduje si zarzut inny
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a raczej przestroga. Bya chwila, bardzo krótka wprawdzie,

w której zniemczenie usiowao wedrze si do nas przez

stosunki towarzyskie. Wiadomo, jak próba podobna bya si
raz udaa we Lwowie, i jak Lwów musia dugo i wytrwae
nad sob pracowa, eby si pozby jej skutków. W Kra-

kowie, moe przez wielk pewno siebie, próba ta nie zna-

laza na razie oporu i zdawao si, e czasem wyda skutki

szkodliwe. Dwa listy z Galicyi powicone temu przedmio-

towi w Wiadomociach, czytaj si dzi z wielkiem zaj-

ciem, raz jako ywe przypomnienie rzeczy, która podówczas

miaa pewien rozgos w kraju, a powtóre jako bardzo trafne

i delikatne okrelenie tego taktu, który w naszych wtedy

bardzo trudnych stosunkach z wadzami, nasza wasna go-

dno zachowa nam nakazywaa.

Po wojnie woskiej atoli zmienia si i stanowisko Aii-

stryi i pooenie Galicyi. Pan hrabia Gouchowski obejmuje

ster rzdu. System na pozór zostaje ten sam
;

polityka no-

wego ministra nieznana zupenie. Dla publicystyki zadanie

bardzo trudne. Zmiana osób tak znaczna, e kae si do-

myla i spodziewa zmiany systemu, a tymczasem mijaj

cae miesice, a w systemie zmiany nie wida. Wiadomoci

musiay rozumie, e si te zmiany gotoway w milczeniu

i tajemnicy, bo od chwili nominacyi hr. Gouchowskiego oka-

zuj si nie fanatycznym, nie wiernym jego sprzymierzecem.

W powoaniu zwikszonej llady pastwa (w lecie 1860) widz
one krok do zmian korzystnych, dyplom padziernikowy

wreszcie witaj jako wielki zwrot polityczny, mogcy zmieni

stanowczo polityk a nawet natur Austryi i losy Galicyi.

Nastpuje potem dymisya hr. Gouchowskiego; do wadz\

przychodzi pan 8chmerling, i przynosi z sOb patent lutowy,

ten zaród szecioletnich zatargów z Wgrami i niezadowo-

lenia wszystkich nie-niemieckich krajów Austryi
;
powód ci-

kiej niemocy pastwa.

Zwrot ten oceniaj Wiadomoci, jako dla Austryi samej

szkodliwy i niebezpieczny dla jej przyszoci, jako zy dla



,Roczniki Polskie ^ 25.3

Galicyi, ale niemniej zy dla monarchii caej. Wogóle Wia-

domoci cho nie oszczdzaj dawnych austryackich rzdów,

i surowo sdz polityk, któr si one wzgldem Galicyi

powodoway, przecie, w owym nawet czasie zachowuj
widoczn i wielk rónic pomidzy Rosy lub Prusami

a Austry. Nieprzyja ich wzgldem Austryi pochodzi

z dawnych krzywd Galicyi, ale nie jest zasadnicz ani nie-

ubagan; przedmiotem jej s rzdy, systemy, polityka^

nie pastwo samo. W caych czterech tomach obok wielu

gorzkich skarg na Austry, nie ma ani jednego yczenia jej

upadku lub osabienia. Wiadomoci sn wiedziay, e ze

wszystkich pastw rozbiorowych Austrya pierwsza bdzie

musiaa wystpi ze witego przymierza, i e Polacy w tej

samej chwili przestan widzie w niej nieprzyjaciela. Poli-

tyka wic tego pisma wzgldem Austryi jest bardzo ogldn,
bardzo umiarkowan, rzeklibymy nieedwie yczliw. Wy-
rzutów, skarg, nagan wiele ; ale nienawici i zej woli niema.

Dyplom padziernikowy przyjmuj Wiadomoci ze szczer

radoci, widz w nim tryumf wolnoci i zapowied spra-

wiedliwoci; patent lutowy budzi w nich niepokój i niedo-

wierzanie, ale nie wpywa na t wzgldno i umiarkowanie,

które wziy jakoby za regu sdów swoich o Austryi i au-

stryackich stosunkach, a która wzmaga si i ronie z ka-
dym rokiem, w miar jak wypadki podkopyway absolutyzm

w Austryi, i jak sabn stopniowo dawny zwizek pomidzy

ni a Prusami i Rosy. A jak na polityk rzdu, tak te
baczne zwracaj oko Wiadomoci na zachowanie kraju, któ-

remu wiee zmiany daway lub przynajmniej zapowiaday

wiksz swobod dziaania. Z radoci witaj kady objaw

przebudzonego ducha, a ledzi w nich mona z zajciem,

jak inicyatywa kraju niemiaa zrazu, niepewna, ograniczona

do maej liczby ludzi, wzmaga si coraz bardziej i na coraz

dononiejsze zdobywa si kroki. Zrazu, jak eby ha prób,

czy istotnie opady wody policyjnego potopu, wychodzi skromna

proba uczniów akademii krakowskiej o zaprowadzenie jzyka
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polskiego i wraca z mniej dobr wieci jak gob do arki

Noego (jesie 1859). W kilka miesicy póniej, zwoanie

zwikszonej Rady pastwa daje ju powód do manifestacyi

szerszej i ogólniejszej ; adres do powoanych przez cesarza

trzech radców z Galicyi, oceniaj Wiadomoci jako mdry
i znaczcy krok polityczny. Wreszcie w jesieni 18G0 nadaje

cesarz konstytucy ; z kocem tego roku zbiera si cay kraj

nie woany przez nikogo, i w akcie wielkiej stanowczoci

i powagi stawia program swoich potrzeb i da, a w pierw-

szych dniach stycznia 1861 skada ten swój program u tronu,

i wypowiada w nim miao, co uwaa za swoje prawo w mo-

narchii. Adres ten by wymownem zaprzeczeniem tego twier-

dzenia wicej rozpowszechnionego jak uzasadnionego, jako)y

w Gaicyi duch polski sab i obumiera. Pokazao si, e
skoro tylko znalaz mono po temu, umia si i silnie i roz-

tropnie objawi. Pismo paryskie oceniajc ten adres mówi,

e „moe to jest nagrod dan Gaicyi za wszystko, co przed

niedawnemi czasy ucierpiaa, e moga teraz wystpi z aktem

tak powanym, jakiemu podobnego oddawna nie wydaa
Polska w niewoli ; z jednym z tych rzadkich aktów, co zwra-

cajc na nas uwag zagranicy, nie by zarazem gocem no-

wego dla nas miertelnego ciosu". Adres ten jest zarazem

ostatnim faktem, jaki Wiadomoci o Galicyi zapisuj — po-

cztkom naszego ycia sejmowego, walkom parlamentarnym

naszych posów w Reichsracie ju one nie towarzysz; przed

otwarciem pierwszego sejmu lwowskiego, w chwili wanie
kiedy prowincya nasza zacza gra rol waniejsz i cie-

kawsz, i kiedy sd Wiadomoci móg jej by najpoyte-

czniejszym, pismo to zakazanem zostao w Prusiech, a stra-

ciwszy przez to wstp do jedynego kta polskiej ziemi, który

mu sta otworem, przestao wychodzi.

Wielkopolska jedyna podówczas ze wszystkich czci
Polski miaa jakiekolwiek ycie polityczne, jedyna miaa

trybun, jedyna moga protestowa, upomina si, odwoy-

wa do praw pisanych i do praw sumienia. Jak godnie i jak
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mdrze zadanie to speniali posowie poznascy w Berlinie,

tego powtarza nie trzeba ; ile te liczyli pomidzy sob zna-

komitych zdolnoci i charakterów, to wiadomo kademu.

Z rónych artykuów i korespondencyj umieszczonych w Wia-

domociach, atwo jest zoy sobie obraz wszystkich cztero-

letnich czynnoci koa polskiego w Berlinie, obraz walki nie-

równej, prowadzonej z jednej strony przez cynizm i z wiar,

z drugiej przez wyti*vvao i powicenie, natchnione wia-

domoci dobrej sprawy i dobrego prawa. Przez cae lat

cztery raz tylko wystpuj Wiadomoci z zarzutem przeciw

posom polskim w Berlinie, to jest w roku 1859, kiedy Prusy

zbroiy si do wojny przeciw Francyi, a posowie ci goso-

wali za pozwoleniem rzdowi poyczki na te uzbrojenia. Zre-

szt zachowanie posów i zachowanie caej ludnoci ksistwa,

pracowito i skrztno wacicieli ziemskich, postp rolni-

ctwa i zamonoci, gorliwo chrzci aska i patryotyczna du-

chowiestwa, ogólny poziom owiaty, a zwaszcza stan i uspo-

sobienie ludu wiejskiego, s wedle Wiadomoci dowodem,

e „ze wszystkich ziem naszej ojczyzny Poznaskie najwicej

okazuje tych cnót obywatelskich i politycznych przymiotów,

które naród z upadku dwigaj i do samoistnego przygoto-

wuj go bytu".

A jake si dziao w zaborze rosyjskim? Przestrzenie

ogromne podzielone na trzy kraje waciwie, odrbnie i ina-

czej rzdzone ; co innego w Królestwie, co innego na Litwie

lub na Rusi; inne stosunki, inne potrzeby, inne niedostatki,

inne wady. Ale rzd jeden, a w skutku zmiany panowania

i zapowiedzianych zmian wewntrznych, jedno dla wszyst-

kich tych krajów pooenie. Wszystkie miay si znale
nagle wobec najwaniejszej sprawy uwaszczenia wocian,
wszystkie dostay nowego „wspaniaomylnego" cesarza,

wszystkie wreszcie doznay pewnej ulgi, kiedy po wojnie

krymskiej Rosya skupiaa si w sobie. Ztd te wszystkie

miay podobne przed sob obowizki i niebezpieczestwa.
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Aleksander II wstpowa na tron w warunkach nie-

zmiernie dla siebie szczliwych. Gdyby by zrozumia, jak

mao potrzebowa nastpca Mikoaja, eby si wyda naj-

lepszym z monarchów, i gdyby to mao by umia zrobi

byby móg tak uwie umysy, jak je uwiód przed laty

Aleksander I. Opinia bya mu przyciyln nawet w Polsce;

mia saw czowieka dobrego, a w zapowiedzianym za-

miarze uwaszczenia wocian i oswobodzenia poddanych, mogli

wszyscy, nawet nieprzyjaciele, widzie i myl wielk i popd
szlachetny. Wiadomo, e w Warszawie za pierwszej jego

tam podróy, oczekiwano Aleksandra II z jakiem uczuciem

sympatycznem, które atwo mogo byo si utrwali, gdyby

nie to^ szczere lecz niezrczne jego owiadczenie, e wszystka

cokolwiek ojciec jego zrobi, zrobi dobrze.

Wywieci prawdziw natur Rosyi, jej rzdu, jej po-

lityki, jej cesarzów, ostrzedz Polsk, eby si nie udzia na-

dziej zmiany istotnej, byo potrzeb chwili. Wiadomoci od-

powiadaj tej potrzebie z najdokadniejsz znajomoci przed-

miotu i z ca si przekonania opartego na prawdzie. Oswo-

bodzenie i uwaszczenie wocian jest dla nich wypadkiem

opatrznym, który moe o przyszoci naszej stanowi; Polska

powinna go pochwyci i z niego skorzysta. Ale dla Rosyi

celem jedynym jest „jeszcze wiksze zerodkowanie wadzy
absolutnej w rku cesarza" ; to dla tych, którzy w naiwnoci

serca wierzyli w czysto zamiaru, w ludzko, w sprawie-

dliwo tego rzdu. Dla tych znowu, którzy przypuszczali,

e ten rzd zmieni postpowanie swoje wzgldem Polski, e
popuci cokolwiek z przeladowania Polaków, i katolików,

jest artyku o stanie kocioa do mierci Mikoaja, i zaraz

obok niego, dla dogodnego porównania, drugi o stanie Ko-

cioa za Aleksandra II — a z sumiennego porównania wy-

pada, e stan ten jest zawsze ten sam, pomimo wszystkiego

co pisz dzienniki lub mówi dyplomaci, ten sam za Kata-

rzyny, za Mikoaja i za Aleksandra, z kadetn panowaniem
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O jeden stopie gorszy, ale w gruncie ten sam zawsze i nie-

zmienny; jak nienawi schyzmy do katolicyzmu, Eosyi do

Polski, faszu do prawdy, zego do dobrego.

Ale oprócz tych atwowiernych byli i inni, byli pod-

ówczas tacy, którzy radzi w siebie wmawiali, e wszystko

co w Eosyi jest zem, wychodzi od rzdu i na niego spada

odpowiedzialno, a e naród rosyjski gotów by ludzkim, wol-

nomylnym, sprawiedliwym — nawet dla Polski. Dzi z obdu
tego wyleczyy nas — trzeba si spodziewa — fakta, wy-

leczy powinny rosyjskie dzienniki ; dzi powinnimy wie-

dzie z przekonania, e gdzie idzie o Polsk, tam Car i Her-

cen. Moskal wieccy od pokostu paryskiej elegancyi, i Mo-

skal wieccy od oju, którym wosy 1 brod namaszcza,

maj jedne myl, jedno uczucie, jedne polityk — ale wtedy

przekonania tego mogo jeszcze nie by, a uczucie cho roz-

powszechnione, nie byo przecie powszechnem. Na to nie-

bezpieczne zudzenie wic odpowiadaj Wiadomoci artyku-

ami „Naród i imperatorowie w stosunku do Polski" i „Ale-

ksander 11 i Polska", w których dowodz tego, czego fakta

znane caemu wiatu od lat czterech dowodz.
Po takiem okreleniu stanowiska rzdu rosyjskiego

w pierwszych chwilach panowania Aleksandra, bior Wia-

domoci pod rozbiór stan spoeczestwa polskiego; konsta-

tuj pewien powaniejszy zwrot w opinii, pewne, coraz szersze

przekonanie o potrzebie pracy, „nie wystarcza ju dzisiaj

by Polakiem w uczuciu, trzeba by w czynie nieprzer-
wanym" — zaczyna to pojmowa szlachta w Królestwie;

miar patryotyzmu obywatela staje si dla niej stosunek jego

z wocianinem; praca rolnicza, postp gospodarstwa, jest

skutkiem nie samej tylko chci lepszego bytu, ale i dobrze

pojtego obowizku. A obok pochwa jest i przestroga „eby
nawozy i podozmiany nie wyrugoway ogólniejszej troski"

—

jest wspomnienie, eby dbao o wocian „nie ograniczaa

si na rozprawach o socyalnej równoci", jest wezwanie do

rzetelnoci wzgldem sug i czeladzi, jest ostra nagana zni-

St. Tarnowski. Studia do hist. liter, polsk. ] ()
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kajceg:o wprawdzie, ale jeszcze istniejcego naogu kar-

ciarstwa.

„Arystokracya w Królestwie" ma osobuy powicony
sobie artyku, i podzielona jest dowcipnie na trzy kategorye:

spekulantów, sybarytów, i excentryków. Pierwsze dwie zara-

one i zagroone kosmopolityzmem, ostatnia mogaby dostar-

czy wielu si do pracy publicznej, gdyby excentryczno nie

wykluczaa statecznoci i wytrwaoci. A tymczasem „jak

atwo przyszoby panom polskim zaj przewane w kraju

stanowisko, kiedy przy powszechnem uczuciu potrzeby zwizku
i solidarnoci pomidzy pojedynczemi czciami Polski, oni

najbogatsi i najmniej zaleni, przez stosunki majtkowe
i zwizki rodzinne poczeni ze wszystkiemi prowincyami,

mogliby najdokadniej pozna ogó narodu, stan i niedostatki

kadej z osobna polskiej ziemi, i najskuteczniej oddziaywa
przeciw skutkom rozszarpania naszego kraju". Wicej szcze-

góowy, a przeto wicej nauczajcy jest obraz stanu ducho-

wiestwa. Konsystorze i seminarya, klasztory i parafie s tu

opisane. Porachowane im s wszystkie trudnoci i uciski,

pod któremi y musz, uwzgldnione s wszystkie okoli-

cznoci i powody; a przecie, wedle korespondenta, nawet

w tych warunkach duchowiestwo mogoby podnie si wyej
w gorliwoci, w owiacie i w pracy

;
powinnoby zwróci

przewanie czynno swoje na wsie, gdzie potrzeba jej wi-
ksza, a wystrzega si nowomodnej, sentymentalnej, miejskiej

dewocyi. Stan wiecki zreszt, zwaszcza po wsiach, mógby
take, gdyby o tem pamita, wpywa zbawiennie na du-

chownych, choby tylko rozumem, statecznem i dobrze ob-

mylonem towarzyskiem obejciem.

Obraz wychowania publicznego jest prawdziwie roz-

paczliwy. Co za moliwa przyszo, gdzie w ten sposób

ksztac si pokolenia! jak si ratowa od tego systematy-

cznego zabójstwa ducha! Nie moemy tu powtarza wszyst-

kich szczegóów; moemy je tylko wskaza i poleci, jako

róda szacowne do poznania wasnego kraju. A jeeli po-
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zwalamy sobie poleci publicznoci czytanie tych listów o bli-

szem i lepiej zuanem Królestwie, to tern usilniej musimy

zwróci ich uwag na te, które opisuj stan Rusi tak dale-

kiej i tak nam obcej. Jeeli list o „rzdach Bibikowa" lub

„o wychowaniu modziey polskiej w zakadach rosyjskich"

przypomina nam w sposób straszliwy znane tylko ze suchu,

a przeto atwiej zapomniane przeladowania, barbarzystwa

i bezecestwa; to znowu list o „baagulstwie" lub o „mo-

dziey w ziemi ruskiej" ile nam polskich cikich grzechów

przywodzi na pami, z jakim wstydem za przeszo i te-

raniejszo, z jakiem dreniem o przyszo przychodzi roz-

pamitywa te niegodne i szkodliwe zdronoci.

W listach z Litwy odbija si ciki smutek naturalny

w tym kraju, którego zarzd od zaboru nie zmieni si na

chwil — Katarzyna czy Nowosilcoff, Mikoaj czy Murawieff,

zawsze ten sam system, zawsze jak powiada korespondent:

„od koczyn mudzi do koczyn Kamczatki jedna zasada

rzdu, prawodawstwa i administracyi, wynarodowienie, pra-

wosawie, przeladowanie, tpienie polszczyzny w tym kraju

„„który by zawsze ros\^skim i rosyjskim by musi"". A je-

dnak, pisze korespondent, „cho tak wiele u nas zniszczono,

nie zdoano zniszczy tego co w nas. Sam nieraz dziwi si,

jak ten ojczysty rodzinny charakter jest w nas ywotny. Po

miastach, na wierzchokach spoeczestwa zdaje si on by
troch startym albo splamionym, ale po wsiach, po dwor-

kach szlacheckich trwa w swojej prostaczej wieoci i mocy.

W czasie wojny krymskiej byway w najniszych nawet

warstwach niewtpliwie jego objawy. Sam syszaem, jak

chop potrcony przez policyanta mrucza sobie obietnic

prdkiego odwetu na Moskalach za przyjciem naszych, Po-

laków. Cokolwiekbd prawi etnografowie i teoretycy, lud

nasz litewski i itewsko-ruski w duchu jest zupenie polskim".

Gdyby wiedzie gdzie jest ten korespondent, który te sowa
pisa w roku L^oT — gdyby on dzisiaj po r. 1863, po Mura-

wiewie chcia i móg te same sowa powtórzy i potwierdzi

!

19*
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W roku 1858 spotykamy si po raz pierwszy z Towa-
rzystwem rolniczem w Królestwie, które tylko co otrzymao

byo potwierdzenie rzdowe, a któremu Wiadomoci przez

cay cig jego i swego (równoczesnego prawie) istnienia,

towarzysz wiernie zdajc regulanie spraw z jego posiedze,

postpów, i ze zbawiennego wpywu na obudzenie ducha oby-

watelskiego i uczucia obowizków w Królestwie, a przez od-

bicie, i w innych czciach Polski. Mona w tem pimie

ledzi rozwój i postp tej instytucyi, która tak wielkie zaj-

mowaa miejsce w yciu narodu przez lat cztery, od chwili

jej powstania a do chwili upadku prawie; Wiadomoci bo-

wiem przestay wychodzi na par miesicy tylko przed roz-

wizaniem Towarzystwa.

Z rokiem 1859 zmienia si stan rzeczy w Polsce. Owe
przeczucia o polityce napoleoskiej , o których mówilimy

wyej, znajduj faktyczne potwierdzenie w wojnie woskiej.

Wojna o niepodlego jednego narodu, wojna dla idei, krok

to zdawa si ogromny ku owemu przeobraeniu Europy, ku

odrodzeniu jej w duchu sprawiedliwoci. Musiaa wojna ta

znale odgos i w polskich sercach, musiaa wyda si zwy-

ciztwem w zasadzie sprawy polskiej. Tak te pojmuj j
Wiadomoci. „Placem boju" mówi one w przelicznym ar-

tykule o wojnie woskiej, jakkolwiek ciasne granice chciano

i umianoby tej wojnie nadawa, placem boju bdzie zawsze

wielki wiat chrzecijaski, i jeli nie o ziemi, to o dusz

Polski zawsze ta wojna potrci. Bo dusz Polski jest spra-

wiedliwo i prawo; gdziekolwiek one staj do boju, duch

Polski jest z nimi, i o nas cho bez nas gosi wszelka myl
szlachetna, wszelkie sowo twórcze w paktach Europy obja-

wione".

Ale obok tych korzyci jest i niebezpieczestwo. Postp

tale znakomity moe umysom lekkim a gorcym wyda si

zwyciztwera samem; gotowe one wzi kwiat za dojrzay

owoc, i sign po rk nierozwan i popieszn, i zerwa

przed czasem to co jest dopiero nadziej, zawizkiem owocu.



^Roczniki Polskie". 261

Fakta dowiody, e niebezpieczestwo to iirojonem nie byo

a wpyw wojny woskiej na spieszny rozwój wypadków

w Królestwie Polskiem by niezaprzeczony i kademu z nas

znany z dowiadczenia. Przed tem wic niebezpieczestwem,

przed tem zudzeniem, przed tym popiechem przestrzegaj

Wiadomoci od tej cliwili a do koca swojego istnienia,

który przypada na koniec roku 1860. Wojna z Eosy bdzie

dopiero koron dziea, nagrod trudu i wytrwaoci ; rachunek

z sob, trzewe ocenienie wasnych si, przygotowanie nie

powstanie, myl o sile nie o wojnie, i wyrabianie tej siy

cierpliwoci, rozumem, spokojem, to obowizek Polski. „Pa-

mitajmy, e jeeli Piemont teraz cay wiat zajmuje, to dla

tego, e przez dziesi lat sob si tylko zajmowa, kiedy

wiat zdawa si o nim zapomina, i e dopiero wskutek

pielgnowanej wewntrz siy, przysza mu pomoc z zewntrz".

W tym duchu przemawiaj Wiadomoci stale i niezmiennie,

a tem silniej, tem wymowniej, im groniejszem stawao si
pooenie, które zrazu przewidywane tylko nie wymagao nic

prócz przestrogi, a które póniej wyrane i rzeczywiste, po-

trzebowa zaczo grób, prób, zakl, dowodów, ez i gro-

mów. Coraz widoczniej bowiem rozchodzi si zaczo dzia-

anie Polaków w dwa przeciwne kierunki. Jedni, liczc si

cile i trzewo z silami, radzili czeka, czeka choby naj-

duej, aby Polska wzmoga si w sobie a Rosya w skutku

sprawy wschodniej (lub innej) stan musiaa do boju z ca
Europ — drudzy, którzy rczy do czynu a pochopni do

wadzy wmawiali w siebie, e z dwudziestomilionowego ludu

atwo wycign milionow armi, i upojeni odurzajcem/ar<>

da se, które u Wochów nawet byo tylko przechwak nie

godn wielkiego narodu, przez konspiracye i organizacye do-

prowadzili prosto do roku 1863 i jego skutków. Pierwszego

kierunku nikt w caej Polsce nie broni dzielniej ani odwa-

niej jak Wiadomoci.

Wierz one, e odrodzenie Polski przyj moe tylko

przez wpyw i pomoc cywilizowanej Europy, na jej równie
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Jak na nasz korzy : ale widz i ucz zarazem, e sta si
ono musi nie przez zewntrzne tylko dziaania, ale przez

nasz wasn prace. Wasnemi siami aden naród podbity

nie stoczy nigdy pomylnej wojny z nieprzyjacielem maj-
cym na rozkazy wszystkie rodki uorganizowanego pastwa,

ale aden te nie dwignie si bez uycia sil wasnych

:

a uy ich moe wtedy dopiero, jeeli je naprzód pomnoy
i dobrze wywiczy. Z tego stanowiska wychodzc, w inte-

resie zmartwychwstania Polski, nie przypuszczaj Wiadomoci
powsta; bo wiedz, e gdzie niema armii ani skarbu, tam

wojny zwyciskiej by nie moe. Wiedz, e konspiracye

i organizacye dostarczaj wielu wprawdzie jeneraów, ale nie

dostarczaj ani jednegc onierza: i e rewolucyjna propa-

ganda moe wywoa rozmaite ruchy, ale nie ruchy powstacze

i narodowe. Walcz wic z teory wasnych si naprzód,

a nastpnie z konspiracy. Zrazu walka ta jest zaledwie

przestrog przed zem nieprawdopodobnem, a w najgorszym

razie dalekiem ; zaczynaj artyku z roku 1857 pod napisem:

„Nasze zadania i uchybienia" ; ale niebawem ze si przy-

blia, niebezpieczestwo przybiera ksztaty wyraniejsze i rze-

czywistsze; rok 1859 i wojna woska jak z jednej strony

dziaa dobroczynnie na naród i porednio na spraw, tak

z drugiej przynosi niebezpieczne zudzenia i zgubne usiowa-

nia. Pomidzy krajem a zagranic zaczynaj si coraz czstsze

stosunki, przejazdy, podróe, i tak zwane missye ; z rónych

emigracyjnych oticyn wychodz i milczkiem rozchodz si
po kraju róne peryodyczne i nieperyodyczne pisemka, pene

odezw, obietnic, nadziei i planów; modzie tak zwana go-

rca, coraz gciej pielgrzymuje do Parya i Londynu, co-

raz naboniej sucha apostoów ruchu, proroków polskiego

fara da se ; symptomy coiiiz czstsze i coraz goniejsze;

zachcianki powstania a raczej prowadzenia tego powstania

coraz widoczniej sze. Wic miaaby Polska w chwili wanie,

gdy stan Europy coraz bardziej zblia si do wielkiej kata-

strofy, w której ona odegra moe tak wielk i stanowcz
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rol, w chwili kiedy coraz bliej do wielkiej wojny europej-

skiej, i do zbawienia, — powstaniem nieprzygotowaneiu, sla-

bem, illuzyjnem, sama cofn i popsu swoj spraw? miaaby
nie nauczona, dowiadczeniem z r. 1831, 46 i 48 nie wie-

dzie, e chwil swoj upatrywa powinna, i zrzec si do-

browolnie tych warunków zwycistwa, które jej owa chwila

nadejdzie, ona z niej skorzysta nie zdoa? Mieliby jej sy-

nowie jeszcze nie wiedzie, e nie godzi si Polski na nie-

pewne naraa i e kade powstanie nie udane jest nowym
szczeblem nie z grobu ale do grobu, e ducha nie budzi ale

zabija, e siy marnuje nie pomnaa? Widzc spraw na

takiej pochyoci, rzucaj si Wiadomoci do ratunku. Jakiej

tylko broni uy moe pisarz, taka tam jest uyt, aeby
baamuccych i obaamuconych zmusi do czekania. Rozu-

mowanie i uczucie, zapa i argumentacya, proba i dowcip,

przykady obcych i wasne dowiadczenie, ironia i zaklcie,

mio i zgroza, wszystko tam mówi: „czeka!" a mówi tak

wymownie, tak serdecznie, tak rzewnie, tak strasznie, e
dzi jeszcze, zwaszcza dzi, serce si krwawi czytajc. Za-

czyna si ta wojna od mniejszych utarczek. W jednym nu-

merze pisma zjawia si „Zdanie Kossutha o konspiracyi"

—

umieszczone jak eby dla ciekawoci, z praktycznera prze-

cie zastosowaniem i z wyran dla Polski nauk; dalej na-

trafiamy na „Plan konspiracyi i kadrów powstaczych" —
który to plan stawia „dwudziesto -czteromilionow armi'

i znosi ni „atwo" dwu (tylko) milionowe wojska nieprzy-

jacielskie, i który „w razie udania wyswobadza Polsk,

a w razie nie udania bdzie etap posuwajc o krok je-

den naprzód spraw oswobodzenia, „et ce sera a recom-

mencer''. —
Obok tego rzucony od niechcenia rozdzia z Memora-

biliów Xenofonta : „Glaukon syn Arystona, cho nie mia
jeszcze lat ., dwudziestu (obaamucony przez sofistów) marzy
wci jak obj rzdy pastwa". Sokrates zapytuje go jak
to usug chce naprzód odda ojczynie? „Prawdopodobnie
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chcesz kraj twój wzbogaci?" Glaukon potwierdza. „Kraj wzbo-

gaci, cignie dalej Sokrates, jest to podnie jego dochody.

Powiedz-e mi, wiele w^ynosz dzisiejsze dochody i wydatki

pastwa?" Zapytany nie wie i ratuje si odpowiedzi, e
zbogaci kraj upami zdobytemi na nieprzyjacielu. „Bez wt-
pienia, odpowiada Sokrates, tylko trzeba by silniejszym, bo

z nmiejszemi siami mona straci i to co si ma. A zatem

kto zamyla o wojnie, musi dobrze zna potg swojego na-

rodu i nieprzyjació, aby stosownie do niej zachca do w^ojny

jeeli si jest mocniejszym, albo od niej wstrzymywa
jeeli si jest sabszym". „Susznie mówisz". „Powiedz mi

zatem, pyta dalej Sokrates, jaka jest nasza sia ldowa
i morska?" „Wyznaj, e nie wiem w tej chwili". „Musiae
przynajmniej obliczy na jak dugo wystarcza krajowi zboe,

Ictóre corocznie w nim zbieraj, i jak wiele z kadym rokiem

l)otrzebujemy, aby na przypadek nieurodzaju, zdrow rad
i znajomoci rzeczy móg ojczyzn od godu ocali". O! So-

kratesie to trudna sprawa, jeeliby jeszcze w takie drobiazgi

wchodzi naleao!" „Ostronie Glaukonie, bo niebezpiecze-

stwo jest podejmowa si tego, czego nie umiesz; zamiast

pochwa mog ci spotka nagany, zamiast czci, potpienie.

Do kierunl^u spraw publicznych zabieraj si wtedy, gdy

nauk i dowiadczeniem postawisz si wyej nad zwyczaj-

nych ludzi".

Ale nie sama tylko ])ow\aga dowiadczonego w tych

rzeczach Kossutha, nietylko sól attycka i ten wykwintny

dowcip, którego próbk przytoczylimy wyej, suy maj
naszej potrzebie, otwiera oczy i wzywa do upamietania.

Jest co co goniej powinno woa, skuteczniej napomina:

mio ojczyzny i sama ta nadzieja niepodlegoci, szlachetna

pobudka wszystkich tych misyj, kadrów i organizacyi, o któ-

rycli mona powiedzie przewracajc na wspak sowa ,nic-

mieckiego poety, e s ow si „die stes das Gute xciii

rind stes das Bose schafft"

.
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Polskie serca i polski rozsdek, oto sprzymierzecy,

których szukaj Wiadomoci w swojej wojnie z przedwcze-

snem powstaniem : do tych si odwouj, do tych przemawiaj

wprost sowami, w których najczystsza mio Ojczyzny czy
si z wytrawn polityczn mdroci. Najobszerniejszym, jak

najwymowniejszym i najcelniejszym z artykuów tego rodzaju,

jest „Katechizm nie-rycerski". Zarzucano mu w swoim czasie,

e zbyt gono zatrbi na alarm, a tem samem podniós zna-

czenie czowieka i dnoci przeciw którym by wymierzony.

Zarzucano mu przesad, moe nawet niezrczno 5 czy su-

sznie, skutek pokaza. Dziwi si raczej mona, e w chwili

kiedy w Polsce panowa jeszcze spokój zupeny, e na czas

dugi przed ostatniemi agitacyami, pisarz z pierwszego ob-

jawu pozna, e one byy w powietrzu, i e przewidzia na

czem si skoczy musz. Ale dajmy nawet, co nie jest, e
le bya wybrana czy chwila, czy bezporedni powód tego

artykuu; gdyby i tak byo, to warto jego zapatrywania,

jego argumentów zostaaby t sam i byby zawsze naj-

lepszem, jakie w Polsce wyszo, ocenieniem nieszczsnego

wpywu konspiratorów i demagogów, ich propagand i agitacyj

na spraw niepodlegoci Polski.

Czy trzeba dzi jeszcze chwali t polityk Wiado-

moci, czy trzeba po roku 1863 i jego wszystkich skutkach,

dowodzi, e mieli suszno którzy woali „czeka" ! Moe
i trzeba. Tak jak podówczas, przez cae dwa lata przed wy-
buchem bagano i zaklinano, by si zatrzyma z powstaniem

w Królestwie a do chwili, kiedyby Eosya wpltan bya
w wojn zagraniczn, a na to z drugiej strony odpowiadano:

zdradzacie! niechcecie Polski! i t. d, — tak i dzi jeszcze

nie wszyscy odprzysigli si takiej polityki i wszystkich

spraw jej. Jeszcze i dzi usyszy kto zechce, e krocie za-

gnanych w Sybir, tysice polegych i powieszonych, i znowu
krocie oderwanych gwatem od Kocioa, i znowu tysice
'/ ziemi wyzutych, e eksterminacya polskiego jeyka, pol-

skiej wiary, polskiego plemienia i ducha na Litwie i Eusi,
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ekstenninacya taka, e ju nie pytamy wiele tam polskiego

zostao, ale czy co zostao, e to wszystko „budzi ducia

i jest krokiem naprzód ku oswobodzeniu". Zdaje nam si,

e gdyby w tej doktrynie i polityce byo cho cokolwiek

mioci Polski, jedna rzecz byaby j doprowadzia do za-

stanowienia i upamitania, to wanie ta, bodaj czy nie utrata

Rusi i Litwy. Kto po tej odbytej „etapie" nie obejrza si
za siebie i nie pozna, e za to droga, która si takiemi

znaczy ladami, u tego niema mioci ojczyzny, s tylko nie-

nawici spoeczne. Czymy tak zuchwali ? czy rzucamy niecne

oszczerstwa i potwarze? Podobno nie, bo jake inaczej s-
dzi tych, Polaków z imienia, którzy raduj si z rezultatów

milutynowskiego systemu i nazywaj go korzyci dla sprawy,

i mioci ludu ten swój milczcy sojusz z Moskalami far-

buj? jake sdzi tych, którzy szerokim programem swojej

polityki obejmuj wejcie Moskali do Galicyi i kombinuj

przemylnie, e po tym zaborze szlachta zrujnowana i prze-

ladowana, niemajca nic do stracenia, da si atwo porwa
do powstania, et ce sera a recommencer'^ Có rzec o takich,

którzy po dowiadczeniu tak wieem i tak gorzkiem wierz

jeszcze w mas zelektryzowanie, i w owe kadry, których o-
nierzem nigdy nie wypenili i nie wypeni? O zaprawd
moemy jeszcze dzi z korzyci czyta Wiadomoci, moemy
si z nich niejednego nauczy.

Jako wany objaw ycia i ducha publicznego w kraju,

zajmuje dziennikarstwo polskie obszerne miejsce w Wiado-

mociach. Stanowisko jego, porednie niejako pomidzy po-

lityk czynn a literatur, dziaanie jego nieustanne podobne

do dziaania kropli wody na kamie, nadaje mu w kadym
razie wielkie znaczenie i wpyw, wedle ducha, w jakim

dziaa, dobry lub szkodliwy. Tak jak dziennikarstwo sumienne,

rozumne i patryotyczne moe w rozmaitych kierunkach suy
sprawie pul)licznej, jak si moe przyczyni do wyrobienia

i rozszerzenia zasad prawdziwej polityki narodowej, jak moe
utrzymywa, krzepi i krzewi zdrow opini, jak moe
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swoim sposobem naprawia niejedno ze spoeczne lub nie-

jedne towarzystkie narowy i przywary, jak wreszcie, pore-

dnio wprawdzie ale nie bezskutecznie, popiera moe rozwój

dobrego sdu i dobrego smaku w rzeczach literatury lub

sztuki, tak znowu dziennikarstwo lekkomylne i poche,

albo pochlebiajce, albo spekulacyjne, albo zawistne, moe
wykrzywi pojcia polityczne, baamuci opini, tumani su-

mienia, literatur faszywym sdem prowadzi na faszywe

drogi, sowem przynosi narodowi nieobliczone i wielorakie

szkody. Daje te pismo emigracyjne piln baczno na kra-

jowych swoich kolegów, a ilekro zdarzy si któremu zbo-

czy w jakimkolwiek kierunku, przeoczy jaki obowizek,

pobaa lub sprzyja jakimkolwiek zym naogom publicznoci,

natychmiast, w imi dobra publicznego, przywoanym zostaje

do porzdku. Niema w tem polemiki, a zbytecznie byoby
mówi, e niema w^spózawodnictwa z dziennikami ; s tylko

sprawozdania, a gdzie potrzeba krytyka ich kierunku, przy

zupenem i sprawiedliwem uwzgldnieniu tych trudnoci, z któ-

remi ama si musz pisma wychodzce pod surow i nie-

przyjazn cenzur.

Jeeli w polityce jeden gównie zarzut, w owym czasie

suszny, robi Wiadomoci dziennikom krajowym, zarzut nie-

ogldnoci, atwowiernoci wzgldem Rosyi, a niewytuma-

czonej i nieroztropnej jakiej niechci do Zachodu, z którym

zwizek jak zawsze jest warunkiem utrzymania cywilizacyi

i tradycyi narodowej, tak w przyszoci musi by warunkiem

i rodkiem narodowego odrodzenia, — to pod wzgldem lite-

rackim, artystycznym, obyczajowym, zarzuty s o wiele licz-

niejsze. Spadaj one na tych korespondentów zagranicznych,

którzy albo bawi publiczno polsk brukowemi plotkami,

albo wyrokuj dogmatycznie o wielkiej polityce, któr znaj
z kawiarni — na korespondentów krajowych, którzy zamiast

o moralnym, umysowym, materyalnym stanie swojego po-

wiatu, zamiast o przebiegu sprawy wociaskiej, zamiast

o zasugach lub usterkach obywatelstwa, donosz o balach
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i kulig-ach — na redakcye wreszcie (gównie na ledakcye

d/.ienników warszawskich), e schlebiaj panujcemu podów-

czas delirium aristiciim i same szczepi i roznosz t nie-

bezpieczn chorob. Na kierunek tak faszywy oburza si
w Wiadomociach i polskie i arystyczne uczucie, i instynkt

sztuki i instynkt obowizku. "\V imi prawdziwej piknoci
i w imi prawdziwej mioci ojczyzny odwodz one pisz-

cych i czytajcych od admiracyi usprawiedliwionych sam
tylko nieznajomoci sztuki, jej wymaga, warunków, i ar-

cydzie, a zdolnych zarówno smak artystyczny jak sd patryo-

tyczuy wykrzywi. Walka ta zacita z faszywym artyzmem,

z bawochwalcz krytyk, z wyrubowanym, sztucznym za-

paem dla samozwaczych artystów i dzie sztuki, z t udan,
przesadzon a zimn exaltacy, jest jedn z najwikszych

zasug tego pisma, i ze stron jego najwicej zajmujcych,

a moe i najpoyteczniejszych, najbardziej nauczajcych. Bo

jakkolwiek uspokoio si moe cokolwiek to, przez Wiadomoci
tak zwane delirium arisicuvi, to przecie nie mona rczy,
e si pojcie pikna u nas podnioso, e si krytyka wy-

ksztacia. I dzi jeszcze w kadej recenzyi czy to ksiki,

czy obrazu, w kadem sprawozdaniu z produkcyi muzycznej

lub z teatralnego przedstawienia, znajdziemy tyle nieprawdy,

tyle" przesady, tyle znakomitoci, tyle pierwszorzdnych ta-

lentów, e istotnie myleby mona, e nasze wystawy obra-

zów s istn tylko co roku inn florenck Trybun, e nasze

koncerta mog si mierzy z koncertami konserwatoryów

niemieckich, e na naszych teatrach ku rozczuleniu i rozwe-

seleniu naszemu wystpuje kadego wieczora Garrick obok

panny Rachel i pani llistori obok Roscyusza. Ta sama zby-

teczna atwo do przesadzonego (za to najczciej krótko-

trwaego) uwielbienia, która sprawia, e w naszem yciu pu-

blicznem nie znamy miary w uznaniu zasugi, ta sama moe
naturalna ale niebezpieczna skonno do podziwiania swoich

ludzi i swoich rzeczy, dlatego e s swoje, sprawia e nasze

sdy wypadaj ])rawic zawsze powierzchownie, e naszym
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pochwaom i uniesieniom sami nie moemy dawa wiary, e
mamy mnóstwo znakomitych artystów i artystek... na pa-

pierze : e wiece któreby Mickiewiczowi przystay, skadamy

na gowach niszych, sabszych, które ich udwign nie

mog, i które doprawdy wygldaj w nich raczej komicznie.

Kadzido lubicy jeszcze nad miar, kadzimy sobie sami

w osobach naszych poetów, iteratów i artystów, i temi po-

chlebstwy ich tyko i siebie baamucimy, i tyko przeszka-

dzamy powstaniu prawdziwego, tj. wysokiego pojcia o sztuce

w publicznoci, a doskonaleniu si i postpowi artystów

samych.

.Z tym faszywym kierunkiem artystycznym, a na prawd,

anti-artystycznym, z t krytyk równie nieumiejtn jak poz-

bawion najczciej nawet zdrowego w rzeczach sztuki instyn-

ktu, prowadz Wiadomoci systematyczn kampani, w której

liczne podjazdowe utarczki grupuj si naturalnie okoo walnej

i stanowczej akcyi, któr jest najwicej moe znany i roz-

powszechniony artyku o „Sztuce polskiej". Oburzy on w swoim

czasie wielu, i dzi jeszcze oburza; nie mog mu przebaczy

przedewszystkiem urojone i faszywe aspiracye, i nieuzasa-

dnione pretensye ukoysane sodko wasn admiracy i cu-

dzemi pochlebstwy; gniewa si cay zastp znawców^ i wiel-

bicieli, z których czczego dyletantyzmu sowa te tak niemi-

osiernie zdary wszelki pozór znawstwa i nawet uczucia

w rzeczach sztuki, których przeczucia, drenia, zachwyty

i zapay, z któremi we wasnych a niekiedy i w cudzych

oczach tak byo do twarzy, zredukoway do waciwej ich

wartoci: udawania, i tego co po francusku zowie si poz.

Krytycy sami, którzy pobaali wystpnie temu zemu i w gbi
serca poczu si musieli do winy cudzego grzechu, woleli

uporczywie broni swojej niewinnoci, jak zrobi rzetelny ra-

chunek sumienia ; a nawet prawdziwie zdolni artyci, cho
przyznawali e „jest w tem wiele prawdy", przecie byli

dotknici, i nie bez goryczy wspominali o tych istotnie nie-

osodzonych prawdach.
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Nie nam ani nikomu podobno sdzi dzi o tem, czy

si pan Klaczko nie pomyli, kiedy narodowi naszemu tak

stanowczo odmówi, nawet na przyszo wszelkiej (rodzimej

i oryginalnej) zdolnoci do malarstwa i sztuki plastycznej.

Rozsdzenie tej sprawy zda trzeba na przyszo. Ale od

cze^o odstpi nie moemy, to od tego, e dzisiejszy stan

sztuki w Polsce, dzisiejsi jej kapani i doktorowie, jej

chwalcy i bawochwalcy, jej stanowisko wzgldem sprawy

narodowej ocenione jest tak trafnie i zdrowo, z tak rzetel-

noci patryotycznego uczucia, z tak czci i mioci dla

sztuki prawdziwej, z tak nieubagan sprawiedliwoci dla

niepowoanych i nieudanych jej naladowau, e rozprawa ta

staaby zawsze na czele wszystkich dotychczasowych prac

krytycznych w literaturze polskiej, nawet gdyby zawartych

w niej zotych prawd nie podnosia mistrzowska wewntrzna

struktura tej pracy, jzyk i styl, jakim nikt, mówimy roz-

wanie i umylnie, nikt dzi w Polsce nie pisze, forma

która do uwielbienia i do rozpaczy doprowadzi musi ka-
dego, kto kiedykolwiek próbowa pisa po polsku.

Krytyka literacka Wiadomoci jest tego rodzaju, e
z yjcych naszych pisarzy-krytyków, dwóch tylko, pan Lu-

cyan Siemieski ^ i pan Maecki, stan moe miao obok

krytyków paryskiego pisma. Przyzna nam to kady, kto

przeczyta rozbiór Kreionych Korzeniowskiego, Metamorfoz

p. Kraszewskiego, lub Gladyatorów Lenartowicza. Co tam za

gboka znajomo zada i warunków powieci lub poezyi,

co za delikatne ocenienie natury i waciwoci kadego z pi-

sarzy, co za uznanie zalet kadego utworu obok zawsze su-

sznych, nigdy uprzedzonych zarzutów ! Ze stanowiska czysto-

literackiego, jest to krytyka powana, wysoka i uczona; ale

e jak poezya i literatura wogóle nie same tylko estetyczne

ma w Polsce zadania, tak krytyka nie same tylko artysty-

czne wymagania stawia moe i powinna, wic ten jeszcze

wzgld wany podnie nam wypada, e krytyka Wiado-

moci umie spenia zarówno estetyczne jak i patryotyczne
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swoje obowizki, e ani jeduycli ani drugich z oka nie spu-

szcza, e jednym jak drugim odpowiada w zupenoci, i e
cokolwiek sdzi, sdzi zawsze z artystycznego lub nauko-

wego, z obywatelskiego i polskiego stanowiska.

Nie pochlebiamy sobie, eby to comy tu o Wiadomo-

ciach powiedzieli, pozwalao dostatecznie oceni ich warto
i zasug. Jeeli daje jakiekolwiek wyobraenie o ich stano-

wisku i kierunku, jeeli przekona kogo o gbokiej i wszech-

stronnej u nich znajomoci naszych stosunków, naszych po-

trzeb i saboci, zaspokoimy si tern zupenie. Chcie im po-

maga do sprawiedliwego uznania, byoby z naszej strony

zarozumiaoci, a dla nich pomoc w rodzaju tej, któr

mucha z bajki daa parze silnych koni, Ale jeeli ju
mamy w bajkach porównania szuka, to zadanie nasze

wzgldem Wiadomoci wydaje nam si podobnem do zadania

tej myszy co przegryza sie, w któr si lew by zaplta.

Wiadomoci sptane policyjnym zakazem w czasie kiedy

wychodziy, póniej oplatane t sieci zapomnienia, w któr
wpadaj wszystkie niemal pisma peryodyczne, a z której

wywika si tak trudno, nie mogy dotd pokaza przed

wszystkimi, e s lwem niepospolitej powagi i siy, a same

nie mogy rozedrze owej sieci fatalnej, bo ju dawno prze-

stay przemawia do polskiej publicznoci. Sdzimy, e nam
nikt za zuchwalstwo nie poczyta, iemy si na rol owej

myszy zerwali; a. pewni jestemy, e kto za porad nasz
przeczyta Boczniki, ten nam bdzie obowizanym. Piszcym
pozwolimy sobie zaleci to czytanie, bo znajd tam takie

wzory jzyka, stylu, i opracowania materyi, o jakie nigdy

i nigdzie nie atwo; publicznoci za, publicznoci mylcej,
wiejskiej zwaszcza, która tak czsto i susznie uskara si
na brak dobrych ksiek, powiemy, e w tej obok róno-
rodnej treci, pocigajcej a czsto szczytnej formy i y-
wego zajcia, znajdzie i korzy rzeczywist, bo ksika ta

jest nasz wasn history, jest wiernym obrazem naszych
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wasnych tak wieo ubiegych czasów, który dobrze i zdrowa

jest porówna z tym obrazem, jaki dzi mamy przed oczyma.

Prosimy te usilnie, gorco, eby tym przynajmniej exem-

plarzom Rocznikóic, które jeszcze w ksigarniach galicyjskich

zostay, nie pozwolono wróci do Parya ze wstydem, wik-
szym doprawdy dla nas jak dla nich.



VI.

RACHUNKI BOLESAWITY
za rok 1867.

(Br^egUl l^olsM, 1868).

St. Tarnowski. Studia do hlst. liter, polsk. 20





Zbawienny to obyczaj i zota prawdziwie regua, lia-

dego roliu robi obracliunki swoich przychodów i wydatliów,

porównywa swoje hahet ze swojem dehet, i pilnie si za-

stanowi nad ostatecznem facit. Na tym porzdku stoi od-

dawna cay wiat finansowy, na nim potga pastw i za-

mono domów. W sferze umysowej i moralnej niemniej

poyteczny jest obrachunek z samym sob, i susznie radz
nam matki i nauczyciele katechizmu, bymy co wieczór robili

przegld sumienia. Eoztropnie te czyni i wydawcy ksiek
do naboestwa, e z kadej z nich odkadaj kart kilka na

summaryczny katalog rónych grasujcych po wiecie zych
skonnoci i uczynków; a jakkolwiek formuy te ogólne i ste-

reotypowe rzadko odpowiadaj przypadkom i potrzebom ka-
dego pojedynczego sumienia, to przecie t maj zalet, e
mog do zastanowienia pobudzi i poznanie stanu duszy

kademu cho porednio uatwi.

W yciu narodów taki zbiorowy rachunek sumienia

byby niemniej poytecznym, a zajcie z jakiem w przeszym

roku przyjto Rachunki Boesawity, skwapliwo z jak je

czytano, dowodz, e pomys pisarza uderzy nasz publi-

czno.
Jestto bowiem miae przedsiwzicie, powiedzie sobie,

e si zrobi dla narodu roczny bilans caego jego ycia, i nic

dziwnego, e odwaga ta zrobia wraenie. Jakiejto wy-
trwaoci potrzeba i jakiej skrztnoci, eby w bilansie tym
adnej nie zaniedba pozycyi. Bolesawita istotnie nie prze-

pomnia o adnej. Zycie polityczne i spoeczne, umiejtno,

20*
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literatura i sztuka, stosunki ekonomiczne, wszystkie te gówne
rubryki zapenione s w jego budecie, podzielonym wedug
przedmiotów i wedug czci Polski. Kada z nich ma w tej

tabuli swoj osobn kart, na której zapisuje si jej stan

czynny i bierny; a nietylko o wielkich ogólnych pozycyach

pamita autor, ale nie przepuci ani najdrobniejszej cyfrze.

Podziwiajc atoli miao przedsiwzicia, nie moemy
powiedzie, eby wykonanie jego nie zostawiao nic do y-
czenia. Wszystkie pozycye s, i cyfr pojedynczych nie bra-

kuje: ale ktoby chcia przejrze i skontrolowa te rachunki,

ten znalazby niektóre w dodawaniu pomyki i niedoka-

dnoci, a suma ogólna wypadaby mu inaczej ni autorowi.

W tej niemiej koniecznoci sprawdzania rachunków znajduj

si wanie sprawozdawcy pism peryodycznych. Milcze nie

pozwala im obowizek urzdu; wbrew przekonaniu ogosi,

e rachunki s w porzdku i da pokwitowanie, nie pozwala

im znowu co innego. Pooenie ich jest bardzo nieprzyjemne.

Wytyka niedokadnoci w rachunkach, rzecz to zawsze dra-

liwa, có dopiero jeeli buchalter dowiadczonej wprawy ma
za sob powag lat i ustalonej reputacyi. Któ wierzy ze-

chce, e jemu wymkna si pomyka? atwiej przypuci,

e kontrolor dodawa nie umie, lub e zoliwe rzuca po-

twarze, powodowany zazdroci lub osobist uraz. Podpi-

sany atoli, który take w Rachunkach figuruje jako cyfra,

i z wielk, zbyt zapewne wielk osdzony jest wzgldnoci,
tem sobie dodaje odwagi, i o zo osobist przynajmniej

nikt go nie posdzi, jeeli mu w Rachunkach to lub owo

wytkn przyjdzie.

Rachunki z roku szedziesitego szóstego zawieray

si w jednym tomie. Rok szedziesity siódmy potrzebowa

ju dwóch ; a kady z tych tomów wystarczyby bezmaa na

dwa znowu takie tomy jak przeszoroczna ksika racliun-

kowa. Jeeli dalej w tej progresyi pójdziemy, to nasza na-

rodowa buchalterya wkrótce liczy si bdzie do najwspa-

nialszych w Europie, a do kadej biblioteki trzeba bdzie



„Rachunki" Bolesawity za rok 1867. 277

przynaj lub dobudowa osobn izb obrachunkow. Czy

atoli warto dziea wzrosa w stosunku jego objtoci, za

to nie mielibymy tak odrazu i bez namysu zarczy.

W pimie witem czytamy, e maa ilo oliwy lub wina

pozostaa na dnie dzbana u biednej wdowy tali si cudownie

rozmnoya, i si ledwie pomieci moga w poyczonycli

od ssiadek naczyniach , a cudownie rozmnoone picioro

chlebów nasycio dostatecznie pi tysicy ludzi. Ale za na-

szych zych i prozaicznych czasów cuda dzia si nie lubi.

Z jednej i tej samej szczypty herbaty mona zrobi wpra-

wdzie do woli dwie filianki, albo, nie aujc wody, dzie-

si. Ale w tych dwóch herbata bdzie dobra, w dziesiciu

bdzie saba ; rozmnoenie odbywa si, przeciwnie jak w Ka-

nie Galilejskiej, kosztem jakoci. Co podobnego dzieje si
i z ksikami ; a nieraz rzecz, która cinita i zbita wiksze

robiaby wraenie, rozdta do znacznej objtoci traci na

swojej cikoci gatunkowej, i na smaku.

Rzecz traktowana w Rachunkach Bolesawity wystar-

czyaby niezaprzeczenie na cae tomy, gdyby j kto opra-

cowa chcia gruntownie i szczegóowo, ale kiedy ju rodzaj

dziea nakazywa przedstawi j sposobem przegldowym,

w ogólnych tylko zarysach, to na wikszej zbitoci i treci-

woci byaby ksika niezawodnie zyskaa. Gdyby autor

zamiast bra do ledztwa wszystkie po kolei kraje Europy,

by da jeden cakowity obraz pooenia tej Europy, a w niej

Polski, byby móg w krótszych sowach powiedzie nierównie

wicej. Droga któr obra, wioda go koniecznie do tego,

e mówi razem za wiele i za mao : e rzecz jego jest i roz-

wleka i niedostateczna. Pojmujemy to dobrze, e chcc mó-

wi o stosunkach polskich, musia autor zakreli dla nich

to i da obraz ogólnej sytuacyi europejskiej ; ale bye to

dobry sposób przechodzi po kolei Francy, i Angli, Au-

stry, Prusy, Rosy, a wspomnie o wszystkich pastwach
i pastewkach naszej czci^3£|;^torg,Ba»j^kiem jednej tylko

(bez artu) Portugalii ?>;:S^^mar inf>:^J^^y z poytkiem
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dla tych krajów i narodów, e kady znajdzie tam jeli nie

rachunek to przynajmniej rachimeczek sumienia; zapewne,

moe pan Beust lub pan Bismark przeczytawszy charaktery-

styk swoj Av Rachunkach wej w siebie i uzna trafno
niejednej ze zrobionych mu uwag. Ale tak sobie porzdek
materyi uoywszy, nie moe autor nic wyczerpujcego o a-
dnym z tych krajów powiedzie ani nawet ich obecnego

stanu choby naj ogólniej szemi rysami scharakteryzowa, coby

mu si nierównie atwiej i lepiej udao, gdyby je by zgru-

powa i przedstawia ze stanowiska polskiego jedynie, w od-

niesieniu do polskich interesów. Co dziwniejsza, to e „na

szachownic polityczn" patrzy autor obojtnie, bo wszystko

co si w Europie dzieje, „nas" wedug niego „nie obchodzi".

Nasze zdanie jest wprost przeciwne; ale jeeli ju tak autor

myla, wic po co wciga w rachunki polskie te wszystkie

pozycye, które do nich zdaniem jego nie nale? Po co nam
powtarza rzeczy zaprawd dostatecznie znane, jak naprzy-

kad e „dawne znaczenie Francyi cierpi na zjednoczeniu

Niemiec", lub e „finanse w opakanym stanie, niepokoje

z rozbojów i knowania Burbonów nieprdko dozwol Wo-
chom wej na drog normalnego rozwoju" ? Prawda e obok

tego s i prawdziwe nowoci, wiee i niezastarzae, naprzy-

kad e „polityka angielska nigdy nam nie sprzyjaa, ale

dzi okolicznoci wielce si zmieniy". Dziki Bogu; zmiana

ta widoczn wprawdzie nie jest, ale cho nie widzimy, wie-

rzy jestemy gotowi, skoro wypisane na ksice godo mówi
wyranie, e wszystko co jest w Rachunkach jest prawd.
Stoi tam take, e „Pastwo Skandynawskie gdyby nawet

kiedy do zjednoczenia przyj mogo, bdzie zawsze satellity

gra rol: my przypominalimy sobie z historyi, e pastwo
to, cho nie zjednoczone, miao raz dzielnego czowieka,

który si nazywa Gustaw Adolf i grao w Europie inn
wcale rol ni satellity, i sdzilimy e to pastwo, cokolwiek

si z niem stanie, nie moe nigdy wyj na satellit Prus

i Rosyi, a przeto godne jest niejakiej od nas uwagi. Ale
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mniej nas jeszcze ra te wyroki autora cho miae, jak

sprzecznoci, o których nie wiemy co myle, czy je bra za brak

uwagi, czy te za brak sdu. We wszystkiem naprzykad co

mówi autor o Austryi, zna e uwaa dualizm dzisiejszy, i nie-

miecki kierunek polityki bar. Beusta, za zgubny. Godzimy si

na to z autorem zupenie, ale musimy go odstpi, kiedy nam

znowu oznajmujc, e „podstawa budowy (bar. Beusta) jest

silna i szeroka". Z dwojga jedno : albo dualizm jest zy, a w ta-

kim razie podstawa nie jest silna, albo podstawa jest silna,

a wtedy dualizm zgubnym dla Pastwa by nie moe.
Przez zbiór takich sdów, albo ogólnikowych, albo fan-

tastycznych i na niczem nieopartych, albo wreszcie wprost

z sob niezgodnych (które atoli wszystkie s prawdziwe,

AU is true), dochodzimy wreszcie do Eosyi. Tutaj, zgadzajc

si z autorem w zapatrywaniach i w uczuciach, nie chcemy

wytyka mu takich usterkow jak jakie mae dugoci lub

powtarzania. Jedno nas tylko dziwi u pisarza tak wyrobio-

nego i wprawnego, to rozmiary prawdziwie niestosownie

wielkie epizodów, które autor w rzecz swoj wplata. Nie

mona wprawdzie od ksiki tego rodzaju da doskona-

naych proporcyj i artystycznej budowy: ale có na to po-

wiedzie, e w ksice, która z zaoenia swego powinna

przeglda i reasumowa, podró cesarza rosyjskiego do Pa-

rya lub wyprawa Czechów do Moskwy opowiedziane s
z naj drobniej szemi szczegóami. W opisie pobytu cara w Pa-

ryu naprzykad znajdujemy wszystko comy kiedykolwiek

czytali przeszego roku w artykuach dzienników, w kores-

pondencyach, a nawet w kronikach i w tak zwanych faits

dwers. Wielka ksina Gerolstein, adwokat Flouet, ko
pana Raimbaud, ona notaryusza dranita kul Berezow-

skiego, wszystko jest, nie brakuje niczego ;
wszystko opisane

(po raz tysiczny) najdokadniej, najporzdniej , i bardzo

obszernie. Robic przegld wypadków obchodzcych Polsk,

musia autor osdzi podró cesarza i strza Berezowskiego,

ale czy musia je opowiada? czy sam zmys pisarski, samo
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dowiadczenie nie powinny byy ostrzedz go, e takie ogó-

owe rzuty oka nie znosz opowiada i szczegóów? Kartek

przybyo kilkadziesit, ale kto na tem zyska? nie wiemy,

z pewnoci nie ksika.
Wyprawa czeska zajmuje stron szedziesit z gór!

Tu przynajmniej tomaczy nam autor swój ce: chcia rzecz

t przedstawi inaczej ni bya opowiedziana w Retue des

deiix Mondes przez p. Juliana Klaczk. Wykonanie istotnie

odpowiada temu zaoeniu, cel dopity, zatem wierni zasa-

dzie, e krytyka sdzi tylko powinna jak autor zrobi to

co zrobi zamierza, nie mamy nic do powiedzenia, tylko

przyzna moemy sumiennie, e si autorowi zupenie udao.

Ale w tym epizodzie napotykamy jedn z tych maych nie-

dbaoci, z tych zbocze pióra, na które si zrazu nie uwaa,
a które wydrukowane wygldaj jak grube sprzecznoci i na-

raaj Rachunki na zoliwy zarzut, e nie zawsze s wierne

swojemu piknemu godu : all is true *).

Oto na stronie 128 tomu I stoj sowa nastpujce :

„Czesi, naród duchowo umary, sucha ga olbrzymiego

drzewa i. t. d." — na stronie za 129 t. I. stoi: „Czesi

') Niedostateczna znajomo literatury angielskiej nie pozwala

nam doj z jaklegoto autora wyjte jest powj'sze godo ; domysy
za tem s trudniejsze, e te trzy sowa sta mog równie dobrze

w Hamlecie jak w Robertsona nauce angielskiego jzyka. Ba nawet

mogy by zoone przez kadego Polaka, któryby rzecz dajc si
doskonale wyrazi po polsku, wola powiedzie po angielsku, A i ta

ostatnia suppozycya nie jest zupenie nieprawdopodobn, bo wiadomo,

e u nas jak angielsk mil przejecha, tak te „mio angielsk mow
popisa si czasem". Boimy si te czy Bolesawita przyjmujc to an-

gielskie godo, nie sta si niewinn ofiar jakiego Polaka, któremu

myl wasna pi-zez to imponowaa i pikniejsz si wydaa, e j na

obcy jzyk przeoy.

Przypisek do wydania z roku 1894:

:

Piszc powyszy odsyacz autor nie wiedzia, a przynajmniej nie

uwaa, e Jlenryk VIII Szekspira nosi pierwotnie tytu All is tnie.

Ztd moe wzite b3'o godo liachunków.
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uczestnicy jednej z nami cywilizacyi zachodniej, plemi naj-

starsze uksztaceniem, najdostojniejsze powag, najmoniejsze

wpywem i t. d." — nad kad za z tych dwóch definicyj

Czechów unosi si wite godo: AU is true! eby cho
w innym tomie, eby przynajmniej o kilkanacie kartek da-

lej ! ale nie, tu obok siebie na dwóch kartkach ssiednich,

tak e kady czytajc na stronie 1 29, e Czesi s „plemieniem

najowieceszem i najpowaniejszem" musi sobie przypomnie,

i na stronie 128 ci sami Czesi byli „narodem umarym
i such gazi". Kady wic z tego wnosi musi, e albo

si z Czechami co dziwnego sta musiao w tym krótkim

przecigu Czasu, w którym Bolesawita pisa kilkanacie

wierszy, które dziel od siebie owe dwie prawdy, albo e
jedna z tych prawd nie jest prawd, co si sprzeciwia zna-

nemu godu Rachunków : albo wreszcie, e autoj" piszc stron

129, nie wiedzia ju co napisa na stronie li8. Dla pochego

i lekkomylnego trzpiota moe to by obojtnem lub nawet

pociesznem, ale dla umysów gbszych i powanych rzecz

to nie maa a pooenie icli staje si prawdziwie tragicznem.

AU is true! i to jest true, e Czesi s narodem umarym,

i to take true, e s plemieniem najowieceszem i najdo-

stojniejszem — jak wyj z tego dylematu, jak pogodzi te

dwie prawdy wprost sobie przeciwne, a obie zarówno praw-

dziwe, bo AU is t7'ue? Nie wtpimy, e znajd si czyste

dusze i serca niewinne, które nie pozwol sobie wtpi i roz-

trzsa, wierzc, „e kto spowiada swego czasu niedol"

i swój „kapaski obowizeli" ywo czuje, ten go i spenia
musi rzetelnie: e zatem sprzeczno jest tylko pozorna i e
Czesi mog by razem i umarym narodem i naj dostojniej

-

szem, najmoniejszem plemieniem". — Ale czy w naszem

zepsutem spoeczestwie znajdzie si wielu takich prostych

jako gobice? niestety! nie miemy si spodziewa, i prze-

widujemy ze strachem, e znajd si tac}', którzy t sprze-

cznoci doprowadzeni do zwtpienia zawoaj zmieniwszy

nieco pomiertne sowa Brutusa „Prawda jest zudzeniem"

!
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A inni wreszcie, najgorsi, gosi gotowi z godnym tego ze-

psutego wieku cynizmem, e w liachnnkach nie wszystko

jest prawd, lub co najmniej gdy im autor w wiadomoci
i poczuciu swojej misyi spowiednika i swego kapaskiego
urzdu powie: AU is true, zapytaj go z ironi i niedowie-

rzaniem: „czy doprawdy?"

Tak przez Francy, Angli, Wochy, Austry, Turcy
i Rosy, zaczepiajc po drodze o Hiszpani i Skandynawski

pówysep, dobijamy si wreszcie nie bez mozou w poowie
prawie pierwszego tomu do Polski. Tu na wstpie spoty-

kamy kraje pod zaborem rosyjskim, a kade o nieb wyrze-

czone sowo uczciwe, sowo przywizania i wspóczucia, pe-

wnem by moe, e je kady przyjmie z uszanowaniem, i e
zawsze sprawi wraenie, choby najmniej byo wymownem.
W Rachunkach nie znajdziemy ywego i plastycznego obrazu

Królestwa i krajów zabranych, nie znajdziemy nowych i nie-

znanych szczegóów, ale suchamy autora z uwag, a uczucie

nasze wtóruje jego sowom, cho sowa te same syszelimy

ju od innych a nieraz wymowniej, rzewniej, pikniej po-

wiedziane. Monaby wprawdzie wytkn autorowi, e tak

mio jego do ucinionych jak i oburzenie na ciemizców,

objawia si sposobem stereotypowym, formukowym, posu-

guje si frazesami i sowami, które napotykamy co dnia

w kadej korespondencyi z tamtych krajów, w kadym dzien-

niku polskim ub zagranicznym ; ale jake si temu dziwi,

e ta straszna monotonia przeladowania jednostajnemi wsz-
dzie odbija si barwami. Koloryt nie jest wietny, ale jest

wierny, uczucie nie ma porywajcej siy, ale ma zacno
i szlachetno; to te karty te najwiksz z caej ksiki
obudzaj w czytajcym sympaty, tak dla autora jak i dla

dziea. Rzecz naturalna, e nagany i surowych sdów by
tu nie moe. Jak gani tych, których najwikszem zadaniem

i najwiksz zasug jest y i by na miejscu, i którzy

jeli yj i z pola nie schodz, spenili tem samem wszystko

co dzi speni mog. Nie ma te dla Królestwa i krajów
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zabranych tych wyrzutów, których szczliwszym uie szczdzi

autor Racliunhnc. Jest jeden tylko, ciki i wielki jeeli

istotnie zasuony, zarzut zbytków, hulatyki i gry, uczyniony

Warszawie, a waciwie temu co w niej autor „wyszem to-

warzystwem" nazywa. Bale urzdowe usprawiedliwia nakaz,

zabawy prywatne usprawiedliwia uomno ludzkiej natury,

która w wysokim nastroju dugo wytrwa nie moe; ale prze-

sadza si w paradach i zbytkach, ale traci tysice na

karty, to grzech przeciwko sprawie, to urganie tym którzy

nie maj nic, to poniewierka wasnej i narodowej godnoci.

Jeeli si takie rzeczy istotnie dziej w Warszawie, to autor

ma suszno. Ale nie ma jej kiedy wszystkim zarzuca „lek-

cewaenie uczu i godnoci narodowej i sarkanie na ojczy-

zn", kiedy mówi, e cae (jak je nazywa) „wysze towa-

rzystwo tym duchem jest przejte". Nazwiskami dowodzi

tego nie moemy; ale autor, który lepiej moe od nas zna

Warszaw, atwo odszuka te nazwiska w swej pamici,

i przekona si, e jeeli s lekkomylni i rozpustni, to wicej

moe znajdzie si zacnych i powanych. Ze oni dla ogóu
mniej s widoczni, to nic dziwnego, ale kto si podj
zrobi dla nas nasz roczny rachunek, ten nie powinienby

ka cyfr dodatnich pomidzy ujemne i miesza jednych

z drugiemi.

W wielkopolskim dziale Rachunkóic najwicej miejsca

zajmuje krótko zebrana historya koa posów polskich w Ber-

linie (tak w Parlamencie pónocno-niemieckim jak i w sejmie

pruskim), a obok niej pogld na religijne stosunki Ksistwa.

W tym ostatnim uderza umiarkowanie z jakiem autor mówi
o stanowisku jakie pomidzy krajem a rzdem zaj ksidz
Arcybiskup Poznaski, umiarkowanie tem godniejsze uznania,

e nie przechodzi w obojtn bezstronno. O ile opis stanu

ksistwa zgadza si z rzeczywistym jego stanem, o tem miej-

scowi lepiej od nas sdzi mog. Nam, zdaleka, wydaje si
tylko e danie autora, aeby ludno polska staraa si
o dobre stosunki z ssiadami Niemcami, w teoryi moe mie
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wiele za sob, ale w praktyce nie da si urzeczywistni tam,

gdzie ywio niemiecki liczebnie silny, uwaa si za pana

caego kraju i ma Selbsbewnsstsein swojego opatrznociowego

powoania do cywilizowania Polaków, ridgo rugowania ich

z ich wasnej ziemi. U nas w Galicyi ywio niemiecki nigdy

nie by tak licznym, ogranicza si zawsze na sferach urz-

dowych, a jednak wiemy, jak nam z nim byo ciko, dopo-

kd Drang nach Osten nic straci cokolwiek na swej spr-

ystoci. W Ksistwie, gdzie kady Niemiec na wsi osiady

czuje si misyonarzem, apostoem, krzyowym rycerzem tego

pruskiego zakonu, którego wielkim Ministrem po Fryderyku W.

jest hr. Bismark, w Ksistwie daleko jeszcze trudniej by
musi o cierpliwo, o wyrozumiao, i o pojednanie.

Rozdzia o Prusach Zachodnich, zestawienie wiado-

moci rozproszonych w rónych czasach po rónych dzienni-

kach, daje zebrany w jedno pogld na stosunki tego kraju,

a ciekawy jest choby przez to tylko, e kraj ów tak mao
nam znany. Za tym rozdziaem za, na samym ostatku pierw-

szego tomu powiconego stosunkom politycznym i spoe-

cznym, przychodzi rachunek Galicyi. Zachowano tu ten zwy-

czaj i porzdek, który panowa zwyk przy examinach

szkolnych, gdzie naprzód zawsze popisuj si uczniowie ce-

lujcy i wzorowi, a próniaki, nieuki, krnbrni, wstyd i za-

kaa klasy, na samym kocu dopiero odbieraj nagany,

upomnienia, i wyroki.

Nie próbujemy spisywa tu grzechów naszej, jak mówi
Niemcy, „cianiejszej" ojczyzny. Nic z obawy eby przeciw

niej nie wykroczy jak Cham przeciwko Noemu, (niestety!

nago jej odsoni ju bez litoci autor Rachunkóic), ale po

prostu dla tego e litania tych grzechów za duga, Galicya

stara na duchu, niedona w sercu, niezdolna do pracy,

ofiary, powicenia, dla owiaty niechtna, dla literatury

skpa, dla emigrantów nieludzka, odpychajca Izraelitów

którzyby szczerze Polakami by chcieli, ze szlacht, która

si riozmyla poczyna czy ojczyzna nie jest mrzonk gów
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niedopieczonych (sic) , z ludem zawczenie nauczo-

nym nienawidzie, zazdroci i poda cudzego" (jak eby
mona nauczy si tego wszystkiego w por?) — z pseudo-

arystokracy, w której „tkwi niech ku starej Polsce" —
ze stanem rednim nie wyrobionym, fermentujcym, „woa
tupic nogami: a nue, a prdzej, ruszajmy si, naprzód...

ale stoi'% a toczona „moralnera choróbskiem" „gnije

w kcie smrodliwej turmy", i „gdyby kraju nie kocha, miy
Boe!" wolaby autor wcale tej obrzydliwoci nie tyka. Na
takie sowa staje w oczach wita Elbieta pielgnujca tr-

dowatych i wasnemi rkami obmywajca najobrzydliwsze

wrzody i liszaje. Taki sam akt miosierdzia spenia Bolesa-

wita wzgldem nas nieczystych, i z niemniejszem zapewne

powiceniem. Ale czegó nie zdolny czowiek, który „uj
pióro aby spowiada swego czasu niedol i bdy" i który

„czuje, e kapaski spenia obowizek" — czegó taki czo-

wiek nie zrobi dla mioci ziomków i ojczyzny ! Tylko e
mio, podug definicyi . Pawa (Kor. I. 13), jest „sodka,

cierpliwa, dobrotliwa, nie nadyma si, le o nikim nie myli,

a nadewszystko kocha si w prawdzie". Czy ta mio, która

dyktowaa Bolesawicie Rachunek Galicyi odpowiada tym
wszystkim warunkom, których wymaga od niej Aposto na-

rodów? Cierpliwa i ;sodka? by moe, ale w tej sodyczy

czu cierpko. Dobrotliwa? o ile si to godzi z uprzedzeniem

i z sdem cokolwiek porywezym. O nadto posdza jej

nie chcemy, a jednak to gbokie przewiadczenie o misyi

kapaskiej nie zdaje nam si podobnem do pokory. Co si
za tyczy prawdy, to ta mieci si moe w intuicyjnych

autora sdach i wyrokach, ale fakta, które on na poparcie

swoich sdów przytacza, nie zawsze z ni si zgadzaj.

Wiemy dobrze, e Galicya Arkadi nie jest, wiemy e
zasugi jej, gdyby je na sprawiedliwej szali zwaono, nie

stanyby na równi z zasugami Królestwa lub Wielkopolski,

i wiemy e szczliwsze od lat kilku pooenie wkada na

ni obowizki, których dotd dobrze nie wypenia. To wszystko
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wiemy, nie próbujemy tego tai, i nie obraamy si gdy

nam to ludzie wytykaj. Ale o to upomnie si musimy, e
Oalicya, cho Galieya, ma prawo eby sdzono j sprawie-

dliwie, i eby jak kademu oskaronemu policzono jej przy-

najmniej warunki i okolicznoci agodzce; a ktoby to zrobi

zechcia, tenby znalaz moe e nie siedzi ona tak nicrucho-

mie „w kcie smrodliwej turmy" i e, nie od ostatnich Ra-

chimkóio wprawdzie, lecz od dawniejszego nieco czasu, usza

przecie kawaek drogi. Nie chcemy wcale przeczy wpywu
ani zbawiennego skutku Eachunków, ale zauway musimy,

e nie mona od nas susznie da, bymy z roku na rok,

od Racliunków do Rachunków : dokonali tej poprawy, której

w nas Bolesawita nie widzi. Nie Rachunków to wina, ale

to wina natury ludzkiej (nie tylko galicyjskiej), wina natury

rzeczy. Nic si na tym wiecie nie reformuje od razu, nic

prdko nie postpuje. Zdarzyo si raz wprawdzie, e ka-

zanie pobudzio ca ludno miasta do skruchy, pokuty i re-

formy obyczajów, ale kaznodziej by Savonarola; ju Skarga

sztuki tej nie dokaza. Nic wic dziwnego, e Galieya po

Rachunkach z roku 1866, cho nie wtpimy e je wzia
bardzo do serca, nie zdoaa w jednym roku wyrzuci z siebie

starego kwasu i przemieni si w now Galicy. Ale ktoby

chcia robi jej rachunek sumienia nie dorywczo, powierzcho-

wnie, z jednego roku tylko, ale ze znajomoci rzeczy, bez

uprzedze i oklepanych ogólników, zrobi przecitny jej ra-

chunek z lat dwudziestu lub trzydziestu, tenby znalaz moe,

e ona wiele kwasu wyrzucia, i e cho nie inn, jest prze-

cie lepsz Galicy ni bya.

Sdziowie nasi, którzy nas z innemi czciami Polski

porównywaj, a zrobiwszy porównanie potpiaj, nie lubi

o tem pamita, e najdawniej od Rzeczypospolitej oderwani,

rzdzeni bylimy od roku 1773 systemem stale i niezmiennie

zawzitym na wszystko co byo polskiem ; e kiedy Ksistwo

Warszawskie i Królestwo Kongresowe dawao innym wzgldn
przynajmniej swobod narodowego ycia, my rodzilimy si,
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chowali, yli i umierali pod skrzydami najzawistniejszej

z policyi ; e kiedy w Królestwie do ostatnich czasów uczono

si po polsku, my na odwrót od lat kilku dopiero prze-

stajemy pomau uczy si wycznie po niemiecku, i e
w roku 1846 przebylimy katastrof, jakiej dziki Bogu aden

inny kraj polski nie dowiadczy. Jeeli wic jestemy sabsi

i g-orsi i gupsi od innych, to nie zupenie nasza w tern wina.

Autor Rachunków uwzgldnia wprawdzie te okolicznoci a-

godzce -, ale tego nam nie liczy, e od lat dwudziestu zmie-

nia si nietylko powierzchowno, ale i samo wewntrzne

usposobienie kraju, a nieraz jest wzgldem nas niesprawie-

dliwym, bo pociga nas do odpowiedzialnoci za rzeczy któ-

rym nie my jestemy winni. Z wielk naprzykad gorycz

wspomina kilkakrotnie o trudnoci, z jak emigranci w Galicyi

osiedla si mog. Jak eby trudnoci te stawiaa Galicya?

jak eby ona wydawaa przepisy o nabywaniu austryackiego

obywatelstwa lub przepisy policyjne o cudzoziemcach! nie

trzeba przecie zapomina, e Galicya cho jej si dzi le-

piej dzieje jak dawniej, nie jest pastwem niepodlegem i e
nie wszystko od niej zaley. By moe, e nieufno do

emigracyi jest u nas przesadzona; ale mniej w tem winy

naszej, jak znacznej liczby takich, którzy charakteru emi-

grantów naduywali, i tych znowu, którzy jak „nieszko-

dliwe" (str. 12, tom II) Ognisko, utrzymuj, e naley pro-

pagowa powstanie w Galicyi. Ze wszystkim potrzebom emi-

gracyi podoa nie moemy, to pewna; e im nie dosy za-

radzamy, to by moe. Ale ebymy byli dla emigrantów

tak twardzi i nieludzcy, na to niech odpowiedz ci z po-

midzy nich, którzy w Galicyi yj. Co si za tyczy we-

wntrznego postpu naszego kraju, nie chcielibymy pochle-

bia sobie, jednak bez samochwalstwa moemy powiedzie,

e od lat dwudziestu jest pewien postp, którego dowodzi

choby to, e liczy si dzi z nami Pastwo w którem y-
jemy. Jest postp i w naszych gospodarstwach; ruch han-

dlowy i przemysowy, cho nie wielki, jest przecie wikszy;
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nasze szkoy (cho prawda jeszcze za mao odwiedzane) nie

mog pomieci cisncej si do nich mlodziei^y i potrzebuj

klas podwójnych, a na wsi w kadym prawie kociele wiksza
poowa ludzi modli si dzi z ksiki. By moe, e za wiele

„tupiemy nogami i woamy: naprzód", ale et)ymy si
z miejsca wcale nie byli ruszyli, to jeszcze stanowczo do-

wiedzionem nie jest. Lwów naprzykad ma to nieszczcie, e
si Bolesawicie szczególnie nie podoba. Nie pozwalamy sobie

wpywa na gust i synipatye szanownego autora Rachnnków,

ale musimy mu powiedzie, e miasto, które pod wzgldem
polskiego ducha w niezbyt od nas oddalonej epoce upado,

byo bardzo nizko, które, jak samo przyznaje, weszo byo
na drog wynarodowienia, a pomimo to umiao nietylko na

drodze tej zawróci, ale i coraz mielej i coraz liczniej

w kierunku przeciwnym, nie jest tak bardzo „miesznym do-

robkowiczem'', jak si to komu wydawa moe, i e wa-
nie dorobkiem swoim zasuguje na szacunek. e Galicya

postp zrol)ila, tego dowodzi choby samo jej gówne miasto;

a dowodzi bardzo widocznie dla kadego, kto galicyjskie

stosunki zna z innych jeszcze róde prócz Kalendarza Wilda

i Rachunków z roku 1806 (którymto ródom nic ujmowa
nie chcemy), i kto postpy jej mierzy hojniejsz nieco miar
czasu jak przecig jednego roku.

Wogóle we wszystkiem co autor mówi o Galicyi zna
wyrane przeciw niej uprzedzenie, poczone z cig pa-

mici o tem, e pisze si z wielkiej mioci, i e mio
powinna karci (skoro kto piastuje urzd kapana i spowie-

dnika) ale e zarazem winna tomaczy, uniewinnia, prze-

bacza; najczciej te odzywaj si te dwie struny razem

i cz si w akord „przebaczenia anielskiej pogardy", która

ma t wyszo ogromn nad wszystkiemi znanemi rodza-

jami pogardy, e pozwala i wzgldem Idiniego by dumnym,

i we wasnych oczach pozosta wybran anielsk istot. Jak

dalece autor uprzedzonym by przeciw Galicyi, dowodzi naj-

lepiej to, e ta sama rzecz, która gdzieindziej wydawaa mu
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si dobr, chwalebn lub poyteczn, w Galicyi zasuguje

na przeks i nagan. I tak naprzykad znajdujemy na stro-

nie 481 tomu I-go, wzmiank o jakim obchodowym obiedzie

w Chemy w Prusiech Zachodnich, wzmiank wcale po-

chlebn. Na stronie 504 opisany jest obiad dany we Lwowie
przez posów dla Marszaka sejmowego po skoczonej sze-

cioletniej kadencyi, a opis koczy si sowami : „nie po-

trzebujemy dodawa, e posowie niezaleni usunli si od

tej uczty". Co byo tak niegodnego w tej „uezcie" ? domy-

le si nie moemy, i wogóle nie jest nam jasn regua,

podug której autor sdzi nasze galicyjskie zdronoci. Obiad

dla Marszaka daje mu powód do przeksów i krytyki; —
kilkoma miesicami póniej w tym samym Lwowie odbya
si podobna „uczta" dla podróujcego po Galicyi pana J. I.

Kraszewskiego. Na t uczt jednak nie oburza si Bolesa-

wita. Dlaczego? jaka tu rónica? czy s pewni ludzie lub

pewne kategorye ludzi, którym mona dawa obiady bez

sprzeniewierzenia si sprawie narodowej, kiedy obiad dany

dla innych znowu ludzi obraa polskie sumienie niezalenego

patryoty? Subtelnoci te przechodz nasze pojcie, a wyto-

maczenie ich pozostawi musimy domylniejszemu od nas

czytelnikowi.

Wogóle czytajc Rachunki musielimy zadawa sobie

pytanie czy jest w tym nieszczliwym kraju cho co do-

brego. Jego usposobienie najgorsze, jego postpowanie bez-

rozumne i niedone, wszystkie warstwy spoeczestwa za-

raone m o r a 1 n e m choróbskiem („Boleslawity to sówko,
nie moje"), tak e w kocu wtpi przychodzi, czy ten kraj

wart istnie na wiecie, czy nie lepiej, eby go ju jacy inni

ludzie posiedli i wyrobili na poyteczny, produkcyjny ka-

waek ziemi. Szukalimy usilnie choby jednego drobnego

sowa pociechy, nadziei... napróno; na kadej karcie ten

sam obraz rozpaczliwy, ta sama ahominatio desolationis.

Mówi wprawdzie autor, e jest na to ratunek „w kilku lu-

dziach, którzy si naprzód rzuc ze sztandarem pracy i ofiary"

—
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ale tych ludzi niema. S wprawdzie tacy, których zasugi

autor uznaje, mianowicie pan hr. Leszek Borkowski, pan

Lipczyski niegdy pose, pan Miaszewski dyrektor teatru

we Lwowie, pan Henryk Szmitt wreszcie, autor wiadomych

prac historycznych (dziwna mozajka zasug najrozmaitszego

gatunku i stopnia!). Ale czterech sprawiedliwych na pi mi-

lionów ludnoci, to stanowczo za mao. Sodoma bya mniejsza

od Galicyi, a dano od niej dziesiciu sprawiedliwych, osta-

teczn za koncesy spuszczono krakowskim targiem na piciu.

Od nas w tej samej proporcyi danoby oczywicie cyfry

wyszej, a my z najwikszem wysileniem nawet piciu spra-

wiedliwych wykaza nie moemy, i jeeli nas dotd los

Sodomy nie spotka, to dlatego zapewne, e i w niebie trak-

tuj nas z przebaczenia anielsk pogard; ale raz miara

przebra si musi, i moemy przygotowywa si zawczasu na

deszcz siarczysty i temu podobne nieprzyjemnoci.

Rzecz prosta, e sprawy publiczne takiego kraju i
musz jak najgorzej. W Raclmnkach zajmuje te najwicej

miejsca polityka galicyjska, a mianowicie uchwaa z 2-go

Marca i postpowanie deegacyi w Radzie Pastwa, a wyrok

tu jak wszdzie wypada na niekorzy obwinionego. W dy-

skusy z autorem tern mniej wdawa si moemy, e mu-

sielibymy wystpi poniekd jako sdzia w wasnej sprawie.

Jakkolwiek wic nie dostrzeglimy w Rachunkach tego co

delegacya uczyni bya powinna w tej lub owej chwili tej

parlamentarnej kampanii, jakkolwiek nie moemy doj czy

jej autor zarzuca to, e do Rady Pastwa przysza, czy to

e z niej nie wysza, lub te po prostu to, e wysan tam

zostaa, i jakkolwiek dziwno nam troch, e kiedy sejm ga-

licyjski niemae dostaje nagany za wysanie deegacyi, to

Czesi dostaj jeszcze wiksze moe za swoj opozycy bez-

wzgldn (str. 595 i nastpne) — przecie nie pozwalamy

sobie sdów autora w tej mierze roztrzsa. Na to tylko

'/wrócimy jego uwag, e sd jego byby niechybnie wicej

przekonywa i wiksze robi wraenie, gdyby wyrok wy-
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pywa z dokadnego zbadania uczynku i niewtpliwej jego

ewidencyi. Tu za ledztwo prowadzone byo pobienie, rze-

klibymy nieedwie powierzcliownie, a niejeden z obwinio-

nych gdyby zakada rekurs przeciw wyrokowi, mógby go

poprze wcale nie ziemi argumentami. I tak naprzykad czy-

tamy na str. 519, e pan Ziemialkowski „wybrany do Rady

Pastwa (w roku 1861) speni na tem stanowisku pokadane

w nim nadzieje, ale nie okazywa si ju tak stanowczym,

tak opozycyjnym" jak dawniej. Pan Ziemiakowski mógby
na to powiedzie:

qu'il na merite

ni cet exces d'honneur, ni cette indignite,

e nie naley mu sie aui ten przytyk ani ta pochwaa, mógby
dowodzi swojego alibi, a choby mu autor sto razy powtó-

rzy, e w Rachunkach all is true, on przecie upiera si

gotów, e za pierwszej sesyi nie by w Radzie Pastwa.

Jak si chce mówi o yciu i sdzi je, naleaoby przecie

pozna je i wystrzega si niedokadnoci, które maj clioby

t tylko z stron, e kompromituj powag wypisanego na

ksice goda all is tnie.

"Wogóle autor zajty spowiadaniem narodu i ciganiem
do konfesyonahi swego Polaków z piciu czci wiata, nie

mia zna czasu rozpatrze si w istotnym stanie rzeczy

w Galicyi i w Wiedniu. Na sposobnoci i na ródach nie

zbywao mu, bo s przecie i gazety i stenograficzne spra-

wozdania z posiedze Sejmu i Rady Pastwa; ale tych jak

si zdaje autor wertowa nie mia czasu, a udzi i stosunki

sdzi widocznie wasnym tylko instynktem i intuicy, skoro

Galicya wydaje mu si podzielon na trzy starostwa: kra-

kowskie, lwowskie i stanisawowskie! (str. 512), skoro mówi
rzeczy takie, jak naprzykad ^.e hr. Belcredi by otwarcie

za federacy-' (str. 529), e „majc si zebra konstytuant

nazwano w nowym patencie szczuplejsz Rad Pastwa"
(ibidem), e „w sejmie rodzia si wtpliwo czy delegacy

21*
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do Wiednia wybiera miano z kuryi lub z ogóu sejmowej

Izby". Naj powierzchowniej sza znajomo stosunków i praw

kraju, o którym autorowi pisa si podobao, Ijyaby ciu ob-

jania, e hr. Belcredi dlatego wanie upad, i „otwarcie

za federacy nie by", ale chwia si i wbrew lepszemu prze-

konaniu federaist by nie mia: e „Eada Pastwa szczu-

plejsza" naley do zabytków przeszoci, i e sejm nie móg
si namyla nad sposobem wyboru delegacyi, bo sposób ten

opisuje i nakada mu statut krajowy wyranie i kategorycznie.

Ale có myle o autorze, który przedstawiajc historyczny

przebieg jakiej sprawy, nie raczy nawet zada sobie tej

pracy, eby si przekona czy te to rzeczywicie tak byo

jak on pisze? Jak polega na jego sdzie? jak wierzy

w jego all is true? Bez tego goda, widzc w ksice tyle

niedokadnoci i grubych pomyek, monaby autora oskara,

e sobie z publicznoci artowa : godo to atoli oczyszcza go

z tego zarzutu, i kae tylko przypuszcza, e autor chcia

poprostu publiczno zabawi.

Ten sam sd instynktowy i intuicyjny spotykamy w opi-

sie czynnoci delegacyi w Wiedniu, a i tu niezawsze intuicya

zgodzia si na jedno z historyczn prawd I tak naprzy-

kad prawo o wyborze deegacyj wspólnych, wydaje si in-

tuicyi paragrafem (str. 588). Od czego? nie wiemy. Historya

twierdzi, e jest ono osobn ustaw: ale historya musi sio

myli, bo jak wiadomo, w Eachunkach wszystko jest prawd.

Historya uczy, e sekretarze Izby wiedeskiej zmieniaj si

regularnie co cztery tygodnie, i e wybór ich jest czynnoci

podrzdn i nieznaczc. Intuicya zna pojmuje to inaczej,

skoro (na stronie 588) zapisuje skrztnie, e „do liczby se-

kretarzy nalea doktor Wyrobek". Intuicyi „nie jest to do-

statecznie jasnem, dlaczego Polacy gosowali przeciwko auto-

nomii z wikszoci" — historya powiedziaaby jej na to^

e tak nie gosowali nigdy, a najmniej przy rewizyi konsty-

tucyi. Jeeli za po upadku swoich wniosków gosowali za

najwicej do nich zblion redakcy tego lub owego poje-
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dyuczego paragrafu, tedy wyjania si to dostatecznie samym

rozsdkiem i praktyk wszystkich stronnictw we wszystkich

na wiecie parlamentach. Mona gosowa przeciw prawu,

a pomimo to bez grzechu stara si, aby ono byo najmniej

zem, jak w danych okolicznociach by moe.

Trzeba jeszcze wicej przykadów tej niedbaoci, z jak
pisane s Rachunki, a w nich szczegóowo historya Galicyi?

trzeba dowodzi, e „jak si spowiada swego czasu niedol

i bdy "^ to trzebaby zna i swego czasu wypadki? trzeba

mówi, e pisarz, który podaje wiadomoci niesprawdzone,

lekceway publiczno i siebie? trzeba wreszcie dodawa,

e kto stanu rzeczy naleycie nie pozna, ten go sdzi nie

ma prawa? Nie — pozostawiamy wnioski czytelnikowi, a au-

torowi na jedno tylko jeszcze odpowiedzie musimy. Wspo-

minajc o mowie hr. Leszka Borkowskiego przy dyskusyi

adresowej z d. I-go marca 1867, mówi autor, e Galicya

„z tytuu patentu rewindykacyjnego de jiire moga si upo-

mnie o przyczenie do Wgier, i dzieli ich losy, na czemby

pewnie zyskaa" — twierdzi, e „kombinacya ta jest nader

praktyczn" — e „prawa korony w. Szczepana do Galicyi

s fikcy, ale ta fikcya moga si sta opatrznociow ska-

zowk" — i zapytuje, czemumy si nie starali o poczenie

z Wgrami. Otó na to odpowied jest, e Galicya cho spa-

raliowana „gnije w ciemnym kcie smrodliwej turmy", cho
„ojczyzna jest dla niej mrzonk", a „niech do dawnej

Polski" naley do jej waciwoci, cho godno swoje po-

niewiera a narodowej czu nie umie, tak nizko jeszcze nie

upada, eby si odwoywa miaa do rewindykacyjnych pa-

tentów i z nich sobie prawa i przyszo wysnuwa, a jaka-

kolwiek jest, to jedno wie, e jej si z nikim dobrowolnie

czy nie godzi. Podda si moe przyczeniu, ale si o nie

stara nie moe ani bdzie, choby na niem najwicej „zy-

ska" miaa. I tak zawsze odpowie stróom polskiej tradycyi,

kapanom i apostoom polskiej idei, ilekro j zapytaj, dla-

czego si z jakim obcym narodem nie czy, dlaczego swego
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prawa publicznego nie stara sio oprze na traktacie po-

dziaowym !

Tom drugi powicony jest przewanie literaturze. Otwiera

go rozdzia o emigracyi, w litórym opowiedziana jest ze

wszystliiemi szczegóami mier Kazimierza Pulawsiiego (dla-

czego wanie w IJachunkach z r. 1867?), a koczy rozdzia,

który pod tytuem „Mogiy" podaje wiadomo o wielu ro-

dakach naszyci zmaryci w cigu tego roku. Cay za rodek
tomu zajmuje literatura i sztuka.

Dziennikarstwo ma naturalnie rubryk osobn ; a w tej

rubryce, jak to z natury rzeczy wynika, najwicej miejsca

zajmuj dzienniki galicyjskie, jako te którym najwicej wolno,

i od których tem samem najwicej mona wymaga. Dzien-

niki te nie odpowiadaj zdaniem autora ani potrzebie kraju,

ani swojemu powoaniu. Sd ten nie moe nikogo gniewa
ani dziwi; niema dziennika, choby by i najlepszym, któ-

remuby nic zarzuci si nie dao; rzecz wic najprostsza

w wiecie, e autor ma zarzuty do zrobienia naszym dzien-

nikom. Ale czemu mimowolnie dziwi si musimy, to e za-

rzutów tych autor zaniedba specyficznie wyszczególni, a wola
poprzesta na charakterystyce ogólnej, z której dziennik mimo
najlepszej woli skorzysta nie zdoa. Nie cigamy tego do

naszego pisma: przeciwnie, to co jemu autor zarzuca, jest

jasne i zrozumiae, a przeto moe nam wyj na poytek

i korzy; ale innym pismom peryodycznym w naszym kraju

skpi autor uwag równie wyranycli, poprzestajc na zl)yt

zaiste ogólnikowych. Dajmy na to, e redakcya Gazety Na-

rodowej naprzykad w najlepszej wierze chce si dowiedzie

z Rachunków w czem bdzi lub czego jej niedostaje. Czegó
si dowie? oto znajdzie tam porównanie Gazety do „starej,

brudnej i haaliwej kucharki, przybranej w czepek ze wst-
kami" (str. 145, tom 11). Pytam si, czego redakcya nauczy

si z takiego sdu, z czego po nim poprawi si zdoa?

Moe to dowcip, ale z pewnoci nie sd, nie krytyka. A Czas

co z tego skorzysta, e si ujrzy w postaci „starej dewotki.
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ostrej, wysznurowanej, z sukni pod szyj i suchotniczym

kaszlem?'' W ozem go krytyka taka owieci i przekona.

Jeeli autor chcia podsun jakiemu humorycie pomys do

karykatury, w takim razie nie mamy nic do powiedzenia,

sdzimy e karyl^atura Gazety Narodowej w postaci starej

kucharki, a Czasu w postaci dewotki rozmieszyaby publi-

czno i obydwie te redakcye. Ale na poytek adnej z nich

koncept ten nie wyjdzie. Czas dowiaduje si wprawdzie e
jest nudny. Nieszczciem zarzut to najtrudniejszy do uza-

sadnienia dla oskaryciela, a dla oskaronego do uwierzenia,

bo wypywajcy z czysto osobistego wraenia. Jeden znajdzie

Czas nudnym, drugiego moe on bawi; któremu z dwóch

zawierzy, którego ma posucha redakcya? W niepewnoci

zostawi rzeczy jak s, mówic sobie, e nie ma powodu
dzienniku swoim rozpacza, skoro sam autor Rachunków

przyznaje, e dziennik ten jest „najuczciwszy na wiecie".

1 zaiste jeeli autor przymiotnik ten tak pojmowa jak my
go pojmujemy, to odda Czasoici najchlubniejsze wiadectwo,

jakiego tylko dziennik da moe. Dziennik uczciwy bo-

wiem znaczy to taki dziennik, który ma przekonanie, trzyma

si go wiernie, i wszystko co mówi, mówi z przekonania

i w dobrej wierze. Nie wiemy czy autor zamierza Czas

chwali, ale na miejscu redakcyi tego pisma wzilibymy
ten sd za najwiksz pochwa.

„Najlepszem pismem peryodycznem" w Galicyi jest zda-

niem autora „nieszczliwy a dowcipny Chochlik". Szkoda

tylko, e „ten kraj, który odwyk od powietrza i skór ma
wydelikacon" nie zna si na artach, i konceptów Chochlika

znosi nie umie. Godzimy si zupenie z autorem na to, e
dziennik humorystyczny moe by doskonaym sposobem

dziaania na opini publiczn orem miesznoci ; ale zdaje

nam si e dziennik taki, jeeli zdanie swoje pojmuje po-

wanie, wanie dlatego e mu wiele wolno, nie wszytkiego

sobie 'pozwala powinien, i e z bardzo ostronym taktem

przestrzega winien tej granicy, która dzieli satyr polityczn
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od paszkAvilu. Takt ten Chochlik nie zawsze uraia zacho-

wa, a jeeli autor si dziwi, e niektóre pomysy owego

pisma nie podobay si „tym przyzwoitym ludziom", to

nieche nam znowu wolno bdzie dziwi si tej pobali-

woci naszego spowiednika dla wybryków, które „z kapa-
skiego swego obowizku" (jeeli ju o nich chcia pisa)

skarci by powinien. Dziwi nas te troeh i ten epitet

„przyzwoitych" dany nam w ironicznem znaczenia. Czy
autor chce ebymy byli „nieprzyzwoici?" Z pokor wyzna-

jemy e na tej wysokoci jeszcze nie stoimy, i prosimy o po-

zwolenie eby nam, martwym i zacofanym wolno byo jeszcze

przyzwoitymi ludmi pozosta. Co za na szczególn zasu-

guje wdziczno, i miosierdzie autora w najpiekniejszem

ukazuje wietle, to e wedle monoci swojej naprawia co

zepsua Prokuratorya , i skonfiskowane pomysy Chochlika

opowiada i powtarza. Szkoda wic jak nam konfiskata owa
wyrzdzia jest dziki autorowi Rachunków, wynagrodzon,
i to z procentem. Chochlik bowiem puszczajc w wiat swoje

koncepta, zaniedbywa wskaza do kogo si one odnosz

;

Bachnnki zapeniaj t luk i powtarzajc koncepta owe
objaniaj je naleycie nazwiskami osój, do których si od-

nosiy '). Komentarz taki moe si niejednemu w\vda zby-

tecznym, a „przyzwoitym i do wolnoci wcale nie przy-

zwyczajonym '• zgoa oburzajcym; ale na to odpowiedzie

musimy, e obowizek spowiednika ma swoje prawa, a kto

go ywo czuje, ten sobie tego nawet pozwoli moe, co ucho-

dzioby za paszkwil, gdyby wyszo od jednego ze zwykych
grzeszników.

Mówic o literaturze jako takiej wykrywa autor bardzo

trafnie przyczyny jej dzisiejszego upadku, „W chwili odro-

dzenia literatury narodowej (str. 202 tom II), tak mocno

uczuto potrzeb odrodzenia w duchu polskim, i w kocu

*) Szczuek by skonfiskowany za karykatur osoby yjcej,

kobiety, w postawie nieprzyzwoitej : ale nazwiska tej osoby pod kary-

katur nie -wypisa. Rachunki podaj to nazwisko. (Pr~;i[>. autora 18U4).
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zdao si wszystkim, e dosy jest kocha kraj... aby sta

«i jego wieszczem, dziejopisem, przedstawicielem duchowym...

Pod tem wraeniem wychowujce si pokolenie mode, za-

wczenie rzucao ksigi pod aw, i niedouczywszy si... pie-

wao, pisao, nauczao, jeszcze nie porósszy w pierze... Do

przyczyn za upadku zaliczy naley pyncy z tego samego

róda brak krytyki, bo to co si u nas ni zowie, wcale na

jej imi nie zasuguje".

Odniesienie to braku krytyki do patryotyzmu zrozu-

mianego le i po dziecinnemu, wydaje nam si wielk prawd
i istotnym poytecznym nabytkiem. Kzeczywicie, wychowani

pod wpywem epoki Mickiewiczowskiej, przesiklimy na

wskro tem. wyobraeniem, e literatura nasza powinna by
patryotyczn. W owej epoce, reprezentowana przez wielkich

ludzi odpowiadaa ona zarówno naszym uczuciom polskim

jak i ogólnym warunkom sztuki; umiaa ona by i polsk

i pikn. Póniej atoli przyszli inni ludzie, nowi pisarze,

a, my przyzwyczajeni da od ksiki przedewszystkiem

polskiej myli, mniej zwaalimy na to, czy oprócz tej

polskiej myli, ma ksika jak warto jako ksika. Co byo
patryotycznem byo dobrem, byo miem ; krytyka nie miaa
odezwa si przeciw temu, zdawao jej si, e ganic stanie

po stronie policji, i ze wystpujc przeciw ksice zej, ale

polskiej, przeladowa bdzie polsko sam. Tym sposobem

patryotyzm sta si paszportem, pod którym kada ksika
bezpiecznie moga podróowa; najlichszy utwór, byle si
skry pod t flag, pewnym by, e si szczliwie przemyci

i e celnik literaki, krytyk, patrze na bdzie przez szpary.

Tomaczy si to atwo : publiczno i krytyka szanoway
uczucie polskie pod najnieudatniejsz form, tak jak w naj-

potworniejszym witym obrazku szanujemy przedmiot, który

on ma wyobraa. Ale po kilkunastu latach takiego poba-

ania, doszlimy do tego, e ani pisarze pisa ani krytycy

krytykowa nie umiej; jedni potrcaj z wikszem upodo-

baniem ni zrcznoci w uprzywilejowan strun patryoty-
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czn, drudzy, od sdzenia odwykli, nie wiedz czaseni czego

od pisarza da i podug czego sdzi go maj.
Blizko z powyszym spokrewniony jest inny jeszcze

powód upadku literatury i krytyki. Literatura bya przez

czas tak dugi jedynem polem, na którem wolno nam byo
by Polakami, jedynym dziaem ycia, w którym moglimy
zda za drugimi, e naturalnym porzdkiem zapragnlimy
na tem polu mie wszystko co maj inne narody. Uczucie

byo naturalne i dobre; tylko na to niezwaalimy dostate-

cznie, e jednym podskokiem nie wzniesie si nasza lite-

ratura na ten szczebel, na którym stoi angielska, niemiecka,

lub francuska, i zamiast zadanie spenia, ogaszalimy je

za spenione. Jest to droga atwiejsza i krótsza, ale do celu

podobno nie wiedzie. Ztd te, jeeli si nie mylimy, poszo,

e kady produkt na niwie literackiej zrodzony, zamiast by
sumiennie ocenionym a w potrzebie surowo osdzonym, -lekko

przechodzi examin, i nie raz, wbrew lepszemu przekonaniu,

uznawany by za dobry, cho nim nie by. Publiczno i kry-

tyka, jak eby wdziczne za to e by, nie pytay, jaki by,
postpoway jak nieowiecony bogacz, który powiedziaw^szy

.

sobie e musi mie galery obrazów, zbiera j bez braku

i sdu. Ktokolwiek spróbowa pisa, pewien by, e jego

pisarstwo zostanie uznanem, e znajdzie w najgorszym razie

zacht, w najlepszym saw. Chcc koniecznie mie wszystko;

poezy, umiejtno, powie, dramat, komedye, przyjmowa-

limy wszystko co nam dawano : chwalilimy wszystko, nie

raz wmawialimy w siebie, e nam si to podoba, unosilimy

si na zimno. Fenomen ten powtarza si nietylko w litera-

turze ale i we wszystkich gaziach sztuki, i doszlimy w kocu
do tego, e znosilimy a po czci znosimy jeszcze znako-

mitoci, które nigdy znakomitociami nie byy, talenta, które

szczliwy posiadacz bez grzechu móg zakopa. Jak towarzy-

stwa wzajemnej assekuracyi, tak powstawa u nas zaczy to-

warzystwa wzajemnej admiracyi. Modzi admirowali starszych,

starsi protegowali modych, i kademu bez braku i wyboru
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przyznawali zdolno, hojnie sypali zacht. Student, który

si przed niemi wykaza wierszykiem lub rozprawk, paso-

wany na modego pisarza penego nadziei; jeeli przez lat

dar terminowa, jeeli zdoby si na tomik, a zwaszcza je-

eli si dobrze zachowywa i admirowa wszystko co byo
do admirowania podane, wychodzi z czasem na „naszego"

N. N. A wtedy zgin. Czowiek, do którego nazwiska jaka-

kolwiek gazeta raz dodaa ten fatalny przydomek „nasz"

stawa si witym i nietykalnym, szed do Prytaneum, do

Walhalli, zajmowa miejsce pomidzy witociami narodo-

wego Panteonu, i stawa si powag, wzgldem której kry-

tyka bya zuchwaoci, nagana blunierstwem. I tak kry-

tyka zbaamucona le zrozumian pobaliwoci dla wszyst-

kiego co polskie dlatego e polskie, zakrzyczana i oniemie-

lona wzajemn admiracy, której sama w wielkiej czci
winn si staa, umilka w kocu prawie zupenie. Autor

Bachanków przypisuje upadek literatury take i obojtnoci

czytajcych. Susznie: ale nie mona zapomina, e w cza-

sach kiedy jej dobre rzeczy do czytania dawano, publiczno

ta czytaa namitnie, dysputowaa fanatycznie, e predylekcya

do klasycyzmu i lomantyzmu dzielia naj zgodniej sze rodziny

na nieprzyjacielskie obozy. Publiczno jest obojtna dla li-

teratury, to prawda, i zupenie uniewinni jej nie mona; ale

do piszcych naley otrz j z tego odrtwienia, to jest

tak pisa, eby nikt nie móg czyta obojtnie, a tem mniej

nie czyta wcale. Krytycy za powinni ze swej strony przy-

czyni si do tego; a mog to uczyni krytykujc sumiennie

wszystko co wychodzi, nie pobaajc pierwszej lepszej próbie

pióra, wyznajc i rozszerzajc t zasad, e umie pisa
nie znaczy umie stawia litery, i e nie kady moe by
pisarzem, kto posiad t ostatni sztuk: a wreszcie, dla

wasnego poytku, studyujc pilnie znakomitych krytyków
zagranicznych.

Ale zgadzajc si zupenie i chtnie na ogólne uwagi
autora o literaturze i krytyce, protestowa znowu musimy
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przeciw poszczególnym jego sdom. Ju to nas dziwi, e
autor z takieni uznaniem wyraa si o historyi literatury

pana Rycharskiego , którego uporczywie nazywa Rychtar-

skim. Z pomyki tej wnosiby mona, e autor jeeli zgbi
dzieo, to karcie tytuowej zbyt wielkiej uwagi nie powici.
Dziwniejszem jest ten hod jaki on skada broszurom pana

Bolesawa wierszcza, któremu przyznaje wielk zrczno,
znakomity talent, subtelno wywodów (str. 223 t. II). Czy-

talimy owe broszury, i albo nie zrozumielimy ich wcale,

albo nawet na to one nie zasuguj eby je uwaa za „pa-

rodoxa i mrzonki". W jednej z tych broszur, dedykowanych

p. Bismarkowi przez „obowizanego" B. wierszcza, „sub-

telny wywód" prowadzi do tej konkluzyi, e wszystko co

si w Europie dziao i dzieje od wstpienia na tron Napo-

leona III, zmierza do zwalczenia i upokorzenia Ilosyi i do

rekonstytucyi Polski. A dzieje si to nie przez moc wypad-

ków, ale z planu, z rachuby, na któr si wszystkie rzdy
w Europie zgodziy. Po prostu ogromna konspiracya przeciw

Rosyi, a prowadzona tak mdrze i konsekwentnie, e gupia

Rosya sdzi si u celu ycze, kiedy stoi nieledwie u kresu

ycia. Wojna wschodnia i pokój paryzki, to tylko zrczna

gra; kampania dyplomatyczna w r. 18G3 to lep, na który

Rosya posza jak pochy ptak; sowem wszystko co Napo-

leon III zrobi, do tego tylko zmierza celu, a naiwny Bismark

jest jego bezwiednem i poslusznem narzdziem. Ba nawet

Austrya sama, grajca jedn z gównych ról w tej intrydze,

chytrze daa si pobi pod Sadow, na to tylko eby Rosya

w wszcchmocno swoje uwierzya, i eby w zalepieniu

swojem zaczepia Europ i sama wpada w przygotowan

zdawna zasadzk. Tak zrozumielimy tre owej broszury,

a pochway, jakie jej oddaje autor Rachunków, s nam tak

niepojte, e przypucici musimy, iemy zgoa „tych sub-

telnych wywodów" chyba wcale nie zrozumieli.

aujemy, e to co autor mówi o historyi, nie dozwala

nam tej samej wymówki. Tu ju wszystko jasne, nie zrozu-
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mie nie mona. Mówic o licznych studyacli nad history

nasz XVIII wieku, twierdzi autor „e pierwszym skutkiem

ogoszenia rónorodnych aktów tego procesu, jest to... e co

dotd dla narodu byo najwitszem, wystpuje w barwach

cale odmiennych. Rehabilitacya Stanisawa Augusta, do pe-

wnego stopnia nawet Targowicy, i potpienie Barskiej kon-

federacyi, lekcewaenie tych... co szli na mier za kraj nie-

rozwanie... oto symptom nowy i ciekawy. — Pan J. Szujski,

pan K. Jarochowsld, z pogard niemal patrz na tych co

nie widz w Stanisawie Augucie niewinnej ofiary, a w bo-

haterach Baru bezrozumnych szaleców, którzy rozbiór kraju

sprowadzili. Apologia Targowicy jest ju na widnokrgu...

przybywa... ukae si..." (str. 2.39 t. II.

Kie znamy nic bardziej upokarzajcego, ale zarazem

nic bardziej nauczajcego, nic zbawienniejszego, nad badanie

historyi naszej ostatniego wieku. Jeeli co moe przez wstyd

i al da nam wysze pojcie obowizku wzgldem Ojczy-

zny, — jeeli co moe przemówi nam do rozumu i nauczy

nas jakiemi przywarami dochodzi si do utraty bytu, tedy

lekcy tak s dzieje ostatnich przedrozbiorowych panowau.

Mamy te to za symptom nowy, ale pocieszajcy bardzo, e
ludzie zdolni zwrócili si ku tej epoce; e zamiast docieka

pocztków naszego bytu lub rozkoszowa si wyobrani
w piknych czasach jego wietnoci i blasku, pojli ten

twardy obowizek, i przemogli wstrt, al, odraz, wstydy

eby uczy siebie i drugich tych dziejów sromotnych a pe-

nych nauki i przystosowania. W tych bowiem dziejach wska-

zuje historyczna prawda, e tam gdzie najwicej byo boha-

terstwa, powicenia, mioci ojczyzny, bya obok tego lek-

komylno, niewiadomo, niesforno, która sprawia, e
te wielkie cnoty nie wyday owocu; wskazuje dalej ta hi-

storyczna prawda, e tam nawet gdzie pojcie narodowego

interesu byo najtrafniejsze, tam wykonanie byo niedone
i bezskuteczne : wreszcie uczy ona, e dobry zamiar, e myl
mdra i uczucie uczciwe zjawia si tu i owdzie obok wiel-
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kich saboci, nawet nikczemnoci. Te nauki, te prawdy, za-

iste nie do pogardzenia dla nas; a gdybymy je rozumie
chcieli, moglibymy nieledwie codzie korzysta z nich w dzi-

siejszych naszych czynnociach. Zdawao si wic, e wy-
wiecenie prawdy, caej prawdy o przedrozbiorowej epoce

jest interesem nie ju umiejtnoci, ale samej naszej po-

prawy.

Tymczasem przychodzi autor Rachunkóic, oby niejeden

w imieniu wielu, i w sentymentalnem rozmarzeniu wola na

history, eby schowaa swoj prawd, bo ta prawda gorzka,

bo psuje „poezy dziejow" ! a na tych, którzy ów prawd
mówi, narzeka, e lekcewa i potpiaj co wite, a broni
tego co ze, e mu „strcaj posgi, których straty nie na-

grodzi ich przebiegy sd o przeszoci".

Symptom to stary, ale mimo to zadziwiajcy, e prawdy
znie nie chcemy nawet od historyi, ale damy zawsze

eby schlebiaa nasszym uprzedzeniom, predylekcyoni, i nie-

chciom. Wiec jeeli Stanisaw August mia dobry zamiar

lub myl zdrow, to tego przyzna si nie godzi, eby „nie

podnosi tego co skalane?" a jeeli konfederacya barska

obok ywej mioci ojczyzny, miaa i wiele niezrcznoci

w postpowaniu, to tego powiedzie nie mona, bo si po-

penia witokradztwo, „strca si wite posgi?" Wic hi-

storya ma si stosowa do naszej wyobrani, a jeeli si
z t nie zgadza, to ma milcze? Wic historya jest roman-

sem albo meodram, i wolno jej odstpowa od prawdy byle

byo pikniej ? Na to wychodzi ów sd naszego autora, i to

jego narzekanie na historyków, w którem wicej zna ja-

kiego roztkliwienia nad tern co mu si w iistoryi podoba,

jak mioci dla historyi i dla prawdy samej, surowej, twar-

dej, ale pikniejszej jak wszystkie fikcye i wszystkie po-

sgi. Nie wielbi nam lepo choby najlepszych, ale wiedzie

e i najlepsi nawet nie byli bez winy: nie lepo winnych

potpia, ale przekona si, e i oni nie s bez wymówki

:

prawdy szuka w historyi nie iluzyi, nauki nie odurzenia.
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A niech si autor nie boi o Kazimierza Puawskiego i Ko-

ciuszk, niech ich raczy nie bra w obron przed tymi,

którzy pami ich, cho j czcz w prawdzie, przecie czci

umiej. Czytalimy nieraz krytyk konfederacyi barskiej,

krytyk czteroletniego sejmu, widzielimy nieraz ten lub ów

krok zganiony: ale tego nie widzielimy nigdzie, eby któ-

rykolwiek z historyków potpia w nich to co byo ich tre-

ci, myl niepodlegoci i jej obron. Tego symptomu nie

ma; jest tylko szlachetne, sumienne, chwalebne denie do

prawdy. Zarzut wic zrobiony historykom, jeeli odnosi si

do ogóu, jest niesuszny, ale zoliwy. Zapewne „dziejowa

poezya" zyskaaby" na tem, gdyby si history snuo z fan-

tazyi i gdybymy wieki minione zapenili wzniosem! idea-

ami i dramatycznymi tyranami lub zdrajcami, ale dziejowa

prawda wyszaby le na tej poezyi, i gdyby historycy nasi

trzyma si chcieli w pisaniu zasad autora Rachunków, to

historya nasza mogaby doj do tego, e dawaaby nam
obrazy Polski tak wierne, jak pewien obraz Rzymu za Ne-

rona, i e upadek jej tomaczyaby „wiar w poczciwo
wiata i ludzi, w prawo polityki, w boe i ludzkie rkojmie

bytu, rozmarzeniem i zbytniem zaufaniem" (str. 233, t. II).

Z przeproszeniem autora, wolimy wierzy tej formuce

„oklepanej, starczcej powierzchownie do powizania dziejów

caych^ a w istocie niesigajcej gboko" (str. 273, t. II).

któr pan Szujski upadek Polski tomaczy, mianowicie e
upada ona „bezrzdem i anarchi". Jest ona oklepana i po-

wtórzona za drugimi, ta formuka, i nie zaleca si tym poe-

tycznym polotem, który nas zachwyca w formuce autora

samego: ale naleymy do tych, którzy sdz, e ostatnim

obowizkiem historyka jest sili si na nowe wynalazki, i e
wolno mu powtarza za drugimi prawdy oklepane, byle praw-

dziwe. Gdybymy mieli czas i miejsce, gotowibymy wda
si w historyczn dysput i dowodzi;, e nie tem Polska

upada co w niej dobrem byo, dobr wiar i uczciwoci,
ale tem co w niej byo zem, bezrzdem i anarchi. Nie
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mogc jednak odchodzi tak daleko od przedmiotu, tyle tylko-

powiedzie musimy autorowi, e jeeli oklcpanem jest tló-

maczenic upadku Polski przez bezrzd, to niemniej oklepa-

nem jest i to, które mówi, e ta idealna Rzeczpospolita

anielska osta si nie moga na tym padole placzU; bo bya
dla za wysoka i szlachetna. Exeg;eza to znana ; tylko ci

którzy history pojmuj powanie, którzy szukaj w niej

prawdy nie frazesu, ci w takie tomaczenie (co prawda) uwie-

rzy nie chcieli.

A kiedymy ju raz wymienili imi p. Szujskiego, nieche

nam wolno bdzie zatrzyma si cokolwiek nad tym obszer-

nym ustpem, który mu autor Rachunków w ksice swojej

powica. Czynimy to nie bez pewnej obawy, bo wspólna

z p. S. praca w Przegldzie Polskim, a bardziej jeszcze

przyja datujca od pierwszych lat modzieczego wieku,

mogaby poda nas w podejrzenie, jakobymy bronic jego^

przemawiali poniekd pro dorno sua. Potrzebujemy wic wiel-

kiej ogldnoci i umiarkowania majc odpowiada na za-

rzuty robione panu S. przez Bolcsawit, i dlatego ograni-

czymy si w tej obronie do rzeczy najkonieczniejszych. Co

wicej, gotowimy nie broni ani dzie pana Szujskiego ani

jego samego, i zapytamy tylko autora RacJninkóic, co to ta-

kiego zaszo przez przecig roku 18G7, co pan Szujski w tym

roku tak zego napisa lub zrobi, eby wyrok, jaki o nim

szanowny autor w ostatnich Raclmnkacli feruje, tak by
z gruntu rónym od tego jakimy czytali w Rachunkach

z roku 18G6? O ile wiemy, wszystko to co dzi Bolesawita

smaga tak niemiosiernie w interesie narodu i w poczuciu

wasnej misyi, wszystko to byo ju napisane, wydrukowane

i znane w roku 18G6. Sd o tych dzieach znajdujemy ju
w pierwszych Rachunkach, i to sd przychylny bardzo. W dru-

gich sd ten wypada ju stanowczo przeciw autorowi Dzie-

jów i Dramatów. Dlaczego? Czy si zmienio co w samych

tych dzieach ? Wiemy o znacznych zmianach i przerobieniach,

którym ulegy dramata p. Szujskiego w ostatuiera wydaniu;
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zmiany te wydaway nam si poprawkami, ale jeeli nawet

s zmian na gorsze, to jeszcze same nie powinny by wy-

starczy na to, by ze „stanowiska pierwszorzdnego", na

którem sta pan Szujski w roku 1866, zepchn go do rzdu

tycli niepowoanyci pisarzy, których „zbytnia zarozumiao,

pycha i rozmiowanie w sobie", modziecza niewprawno"
obok „braku uczucia i serca", „miesznoci obrzuca i wtpi
kae o ich siach".

e zmiana talia zasza w sdzie autora, dowiedziemy

wyjtkami z jego Rachtnkóic. Zacznijmy od Dziejów Polski.

W roku 1867 dostaje pan Szujski nagan za to, e „obra

sobie prawd przewodni, oklepan, punkt widzenia nie nowy,

powierzchownie starczcy do powizania dziejów caych,

a w istocie nie sigajcy gboko
;
prawd, która nic nie

uczy i jest yk po obiedzie, i pogld który nie starczy na

pojcie starej Polski, w której ono nie mia czy nie móg
zajrze historyk". A dalej spotyka si z zarzutem, e „chodzi

mu przedewszystkiem, aby dowiód, e jest czowiekiem po-

rzdnym, statecznym, umiarkowanym, a nie wybujaym sza-

lecem i sentymentalist, e chce by i jest chodnym, roz-

wanym, panem siebie, e woli by szyderskim ni da si
unie anarchicznej uczucia" potdze" (str. 274—275).

Nie lubimy spiera si o sowa, a jednak zapyta mu-
simy autora, co ma znaczy owo „chodzi mu przedewszyst-

kiem, aby dowiód e jest czowiekiem statecznym i umiar-

kowanym?" Pisarz, historyk, któremu przedewszystkiem

chodzi o to, aby si sam w tem lub owem wietle przed-

stawi, jest, moe autorowi bdzie nowem to co powiemy,

jest pisarzem nieuczciwym, pisze w zej wierze. Czy tak

autor swoje zdanie o panu Szujskim rozumia? Jeeli tak,

to niech powie przed kim to w jakim celu ów historyk chce

si wyda porzdnym i umiarkowanym, — jeeli nie, niech

na przyszo^B lepiej way swoje sowa, eby nie powiedzia

wicej ni chcia powiedzie.

St. Tarnowski. Stadia do hist. liter, polsk. 22
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Ale CÓ powiesz na to czytelniku, e ten sam czowiek,

który w roku 1867 chce by i jest chodnym, któremu „brak

modoci, ciepa, zapau", który „wieje chodem jak eby
mu serce wyjto" (str. 163, t. II) — w roku 1866 „oy-

wiony by duchem tak gorcym", e „takiego jak on czo-

wieka potrzebowaa Galicya" i e jej go autor Rachunków

winszowa. Co powiesz na to, e te Dzieje Polski, które

w r. 1867 „z oklepanego wychodzc punktu widzenia niczego

nie ucz i przestajc na tern co si na powierzchni da za-

chwyci, nie mog czy nie rai zajrze w ono starej Pol-

ski" — te same Dzieje w roku 1866 do byo „wspomnie,

aby usprawiedliwi pierwszorzdne stanowisko Szujskiego"

(Rach. z roku 1866 str. 251). Otó, jeeli Dzieje „powierz-

chownie tomacz history Polski, a w istocie gboko nie

sigaj, jeeli nie starcz na pojcie dawnej Polski", a toma-

czc tylko „form nie tre narodowego ywota", rzeczy-

wicie „nie ucz niczego", to w takim razie adn miar
„pierwszorzdnego stanowiska" nie usprawiedliwiaj, bo s
ksik lich, jeeli nie z i przewrotn. Jeeli za Dzieje

usprawiedliwiaj stanowisko nie ju pierwszorzdne, jak to

przyznawa przed rokiem autor Raclmnkóic, ale poprostu sta-

nowisko szanowne i powane swojego autora, tedy nie mog
by takiemi jak je opisuj Rachunki z roku 1867. AU is

true wiecio ju nad pierwszym Rachunkiem — a jednak

prawdy dzisiejsze sprzeciwiaj si wprost prawdom przeszo-

rocznym, a co wówczas byo dobrem i znakoraitem, dzi wy-

glda inaczej. Która wic z tych prawd jest prawd? prze-

szoroczna, czy dzisiejsza? Które Rnchnnki wierne s swo-

jemu godu, a które pozwoliy sobie od niego odstpi? Mamy
prawo o to zapyta: bo skoro ksika ta jest spowiedzi

naszych bdów i niedoli, to wiedzie przecie musimy, po-

dug której spowiedzi sumienia nasze regulowa mamy.

Nietylko za w sdzie o Dziejach Polski, ale we wszyst-

kiem co autor mówi o panu Szujskim, panuje ta sama zgoda

pomidzy dawnemi a uowemi Rachunkami. I tak w roku
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1867 „brak panu Szujskiemu ciepa i poczucia pikna"

(str. 283 t. II) — w r. 186G „we wszystkiem co pisa czu

byo ciepo, zna talent i artystyczne poczucie pikna" (Rach.

z r. 1866 str. 251). Przypomnie tu musimy, e oprócz Lite-

ratury Przedchrzeciauskiego wiata, pan Szujski nic nowego

w tym fatalnym dla siebie roku drukiem nie ogosi. Jego

Twardoicskt podobny dzi do „jezuickich dyalogów, racy
skonnoci do karykatury" (str. 280, tom II), przed rokiem

„peen by wietnych ustpów i wielkich piknoci", obfito-

wa „w miejsca przeliczne, a talent tryska z kadego jego

wiersza" (Bach. z. r. 1866 str. 233—234). I có tu jest

prawd? Oczywicie jedno i drugie! all is tnie! Bez artu

teraz, kiedy autor mówi prawd o panu Szujskim? dzi

czy przed rokiem ? Jeeli dzi, to dlaczego go wtedy chwali,

a pochwaami swemi w bd wprowadza jego i publiczno?

A jeeli to jest prawd co stao w Rachunkach z r. 1866,

to dlaczego dzi mówi co innego? Jedno lub drugie musi

by nieprawd — a wic kiedy autor powiedzia nieprawd,

i dlaczego j powiedzia?

Jedno tylko zgodnie zarzucaj panu Szujskiemu i te

i tamte Rachvnki, a tern jednem jest „nierówno i zanied-

banie stylu". I pod tym wzgldem nawet nie chcemy broni

oskaronego, tylko oskarycielowi powiemy, e pan Szujski

jeeli swój styl zaniedbuje, to skadni przynajmniej szano-

wa si stara. Wie on naprzykad, e w polskim jzyku

przeczenie rzdzi drugim przypadkiem, i nie dopuci si ani

razu takiej konstrukcyi, jak znajdujemy na str. 41 pierw-

szego tomu Rachunkóio „ten obrót nadany austryackiej po-

lityce, nie policzylibymy do najszczliwszych". Nie

znalelimy te w pismach pana Szujskiego ani „repertuaru"

ani „takiej ryzyki", a na to ju przysidz moemy, e wy-

razu „gu wernam entalny" przez cae swoje ycie nie

uy ani razu. U naszego za spowiednika i kapana spoty-

kamy nieraz i nie dwa ten pikny przymiotnik. Za b}'a

i niedorzeczna moda pisania i mówienia po francusku, ale

22*
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z dwojga zeg-o lepiej ju chyba pisa zupenie po francusku,

jak kazi nasz pikny jzyk wyrazami poyczonemi z fran-

cuskiego bez adnej potrzeby, a przekutemi na polskie tak

niezgrabnie, e grzesz nietylko przeciw sownikowi, ale na-

wet przeciw zmysowi suchu. Kiedy wic spowiednik nasz

strofuje pana Szujskiego o zaniedbanie stylu, naraa si na

to, e kto zoliwy zastosuje do niego pewn ewangieliczn

przypowie o belce w wasnem oku, lub dawne polskie

przysowie: „czycie, spowiedniku, jak nauczacie".

Na ostatku za wytkn jeszcze musimy autorowi to,

e zarzucajc p. Szujskiemu „rozmiowanie w sobie, pych
i zarozumiao, która go na mieszno naraa", popiera to

swoje twierdzenie wyjtkami z przedmowy do dramatów,

zestawionemi tak misternie, e innego nabieraj znaczenia

w Eachunkach, ni je maj w ksice p. Szujskiego. Ktoby

bowiem sdzi go chcia z Rachunków samych, ten uwie-

rzyby musia, e nie zarozumiaym ale bezczelnym jest ten

pisarz, który sobie przyznaje, „e wszystkim warunkom od-

powiedzia" (str. 278 t. II), który „rozbujaa poezy polsk
chce uj w przyzwoite ryzy" (str. 28(3) i który „ywi na-

dziej, e polskim Goethe'm si stanie" (tame).

Byoby to wszystko istotnie oburzajce, gdyby byo
frawdziwe. Ale kto zechce przeczyta przedmow do dra-

matów pana Szujskiego, ten znajdzie w niej zaiste co innego

jak pych i zarozumiao. „Pojmujemy usiowania nasze na

tern polu" (dramatycznem), pisze pan Szujski w przedmowie;

„jako szczere i sumienne szukanie drogi ku dramatowi pol-

skiemu, jako szereg budowli torujcych drog nowemu stylowi

poetyckiemu". Pisarz który dziea swoje pojmuje jako próby

i pocztki, „z których kiedy mielsza przyszo" moe sko-

rzysta, pisarz taki zarozumiaym nie jest; a jeeli mu kto

zarzuci, e zuchwale zrywa si do walki z „wybujaoci
polskiej poezyi", to on na obron swoje przytoczy moe
sowa tej samej przedmowy, i powie e „marzc o formie

dramatycznej przyszo mu walczy z wybujaoci form da-
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wnych, walczy z liryk i epopej, które nc tyloma wdzi-

kami i zwizkiem swoim z narodow dusz", a wreszcie e
„wyrzec mu si przyszo ich powabów", bo inaczej nie byby

odpowiedzia zadaniom dramatu. Znaczy to, dla kadego kto

bierze sowa w ich sensie zwykym i prostym, e piszc

dramata musia autor wyrzec si tych form gotowych, które

mu dawaa poezya opisowa i liryczna, i e musia z niemi

walczy, bo go nciy swoim powabem, nasuway mu si,

a uy ich nie chcia, bo uwaa e nie s do dramatu sto-

sowne. atwo jest wyrwa z toku myli kilka sów lub kilka

wierszy, a tak wyrwawszy podsun im znaczenie inne ni

miay pierwotnie, ale praktyka taka najmniej daje si uspra-

wiedliwi w ksice, która wywiesza prawd jako swoje

godo. Natrzsa si autor z p. Szujskiego, e „szczliwy

wypeni w Jadwidze wszystkie warunki" — tymczasem pan

Szujski mówi tylko, i sdzi, e odpowiedzia dwom warun-

kom, jakie mu posta Jadwigi nakadaa, to jest, e przed-

stawi j w pierwszych aktach jako dusz nierozwinit

jeszcze i podleg pewnym przyzwyczajeniom, pewnym wpy-

wom niszym, w nastpnych za doprowadzi j do we-

wntrznego przeobraenia i ukaza w wietle nierównie pi-

kniej szem. O tych warunkach mówi pan Szujski w przed-

mowie, tak samo jak mówic o tem, e w Halszce z Ostroga

fikcya jego pikniejsz jest od rzeczywistoci, rozumia, tak

jak rozumie kady nieuprzedzony, e w dramat swój nie

wcign tych wszystkich nizkich i brzydkich motywów,

które w rzeczywistoci w sprawie tej wielk gray rol.

Jeeli mówi o Jadwidze, e j „opar o Rasynowskie tra-

dycye", to zna nie chce jej tem zachwala, kiedy sam wy-

tyka jej, e nie gardzi deklamacy; jeeli mówic o Ticar-

doicskim wspomina o bujnoci Calderona, to nie dlatego,

eby si z Calderonem chcia równa, alS e przedmiot zmu-

sza go do dugich dyalogów, a „szukajc dramatycznej

formy, musia puszcza si ladami obcych mistrzów". Bye
tu powód oskara go o zarozumiao i pych? niech czy-
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telnik osdzi. Ale tu jeszcze moga przedmowa da chociaby

bahy pozór do tego posdzenia — do zapytania czy pan

Szujski myli zosta polskim Goethe'm nie daa nawet po-

zoru! i zapytanie to wyszo cakowicie z inwencyi autora

Rachunków. Gdzie to pan Szujski pokaza ow ch mie-

rzenia si z Goethe'm? gdzie da pozna, e ywi t nadziej^

któraby bya miesznoci? Nigdzie! a kto mu j podsuwa,

ten dziaa zoliwie i podstpnie. Coby powiedzia Bolesa-

wita, gdyby jego tak kto zapyta, czy ma nadziej dorówna
powieciami swojemi takim powieciom jak Wa1ilverwand-

schaften lub Wilhelm Meiserf czy nie oburzyby si jako

niewinny tej miesznoci ? czy nie miaby prawa obrazi si
autor Zydttj Moskala, Czerwonej Pary, e tutti quani? Cze-

mu wic dopuszcza si na drugim tego, co spenione na

sobie wziby za zo i niespravsiiedliwo ? Nie czy dru-

giemu co tobie nie mio, zasada to, której i pisarze jak

wszyscy inni ludzie trzyma si powinni, najbardziej za ze

wszystkich ci, którzy „kapaski peni obowizek".

Widzc e wszystko niemal co p. Szujski w yciu swo-

jem pisa, znane byo autorowi Eachuiikóto jeszcze w r, 1866

nie wiemy czemu przypisa t zmian w jego zdaniu. S
wprawdzie literackie przegldy w pimie naszem drukowane,

ale trudno przypuci, eby one tyle wayy na szali — jest

Literatura Przedchrzeciaskiego wiata, ale o tej wspomina

autor raczej przychylnie. Pozostawaaby maa broszurka ogo-

szona w pocztkach roku 1867 Kilka prawd z dziejów na-

szych: czyby to ona tak niekorzystnie wpyna bya na

usposobienie Bolesawity wzgldem p. Szujskiego? I tego

z pewnoci wiedzie nie mona. Spotykamy si tu wpraw-

dzie z zarzutem, e p. Szujski ma wstrt do emigracyi, (co

w Galicy i jest na porzdku dziennym i w modzie (str. 285),

i e swoim przeciwnikom politycznym zakazuje „nietylko kon-

spirowa ale nawet myle" (str. 284— str. 8 tom II). Jeeli

to jest istotnie dla autora kamieniem obrazy, to szczliwi

jestemy, ze go uspokoi moemy. Pan Szujski nie zakazywa
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nigdy nikomu myle, a najmniej nakazywa Polakom myle
o Polsce. „Kuakiem emigracyi ust nie zabija" (str. 9), i za

jedne „odezw Mierosawskiego lub Bulewskiego caej emigracyi

nie potpia". Zdawao mu si tylko, e s pewne myli, które

wydrukowane i rozsiewane po kraju, staj si uczynkami, i to

uczynkami szkodliwemi; zdawao mu si, a nie rczymy,

czy do dzi dnia nie zostaje on w tym samym bdze, e
odezwy które wzywaj do propagowania powstania w Ga-

licyi, i organizacye, kadry, i caa ta szumna gotowo do

czynu, na jednyci tylko wyciodzi korzy — Moskali. Nie po-

tpia wic emigracyi, ale upomina i emigrantów i ludzi

w kraju pozostaych, eby na ten myn wody nie cignli

;

nie zabrania myle, ale ostrzega przed zgubnem dziaaniem.

Odsdza emigracy od mioci ojczyzny i od zwizku z kra-

jem byoby wielkiem zem; ale przyjmowa od niej wszystko,

pozwala emigrantom „propagowa powstanie" dlatego e s
emigrantami, to byoby nie mioci emigracyi, nie mioci
kraju, ale pochlebstwem, tchórzostwem, i zdrad obowizku.

Tak broszur swoje i stanowisko swoje pojmowa p. Szujski;

jeeli autor Raclmnkóic stoi na innem, nieche raczy powie-

dzie to wyranie, i okreli bliej ten kierunek polityczny,

do którego si przyznaje, a którego to jasnego okrelenia

szukalimy w ksice jego usilnie, lecz bez skutku.

Sdziby bowiem mona, e autor zaoy sobie pozosta

cile objektywnym, i z wasnem przekonaniem politycznem

jak najmniej wystpowa. Zasuga to, czy saba strona? wy-
rokowa nie miemy. Konstatujemy tylko, e przekonanie

autora nigdzie prawie wyranie sformuowanem nie jest, a za

to roi si ksika od najrónorodniejszych zda i wyobrae,
które spotykaj si w niej jak na neutralnym gruncie. Za-

sady, które w praktycznem yciu dziel spoeczestwo na
konserwatystów i rewolucyonistów, pojcia, które u nas

w Polsce su za sztandary sprzecznym stronnictwom, tu

yj obok siebie tak zgodnie jak zwierzta w raju. Kartka,

na której autor owiadcza, e „powinnimy ju raz da
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pokój rewolucyoni" a trzyma si wewntrznej pracy (284

tom II), znosi spokojnie obok siebie inn kartk, na której

autor w sposób wymowny gromi tych co od spisków i re-

wolucyi odwodz. Karta, na której Galicya dostaje nagan
za to, e kiedy od niej zaleao wszystko, ona oddala si
dla witego spokoju na ask i nieask i nie rozpocza
walki „poparta przez Czechów i federalistów sowiaskich"

(541 t. I), nie troszczy si wcale o to, e w ssiedztwie jej

kartka 562 zrozumie nie moe, dlaczego Galicya „zamiast

marzy o niemoliwej federacyi sowiaskiej nie postaraa

si o wze federacyjny z Wgrami". Kady wic spotka

si tu moe ze swojem zdaniem, i ma czem zaspokoi swoje

sumienie a zasoni swoje postpowanie : stronnik polityki

niemiecko-wgierskiej, równie jak wyznawca i zwolennik

przymierza z Czechami, nieprzyjaciel spisków i rewolucyi

równie jak ajent „nieszkodliwego" Ogniska. Zdania autora

tylko spotka trudno. Sdzilimy, po tych gorzkich wyrzutach

jakich nieszczdzi Galicyi i jej sejmowi, e droga, któr od

roku 1865 idziemy wydaje si autorowi z, e polityk t
uwaa za galicyjsk nie za polsk, za sprzeczn z zasadami

i z tradycyami polskiemi; zdawao nam si, e mamy wre-

szcie jego sposób widzenia rzeczy wypowiedziany jasno

i wyranie, Nieszczciem doczytawszy do strony 562 t. I,

na której autor kae nam stara si o przyczenie do W-
gier na mocy praw korony w. Szczepana do Galicyi, do-

znalimy zawodu i rozczarowania. Juci nie w imi zasad

i tradycyi wystpuje, kto jednej czci Polski radzi ko-

rzysta zrcznie z argumentów ,.rewindykacyjnego patentu'.

I tu wic nie moemy rozpozna istotnego przekonania au-

tora, i tu nie dowiadujemy si co on waciwie myli i czego

ostatecznie da.
Na tem koczymy nasze uwagi o Rachunkach. Zosta-

waoby wprawdzie nie jedno do powiedzenia, zwaszcza o licie

do anonyma. Gdybymy nieli taki talent do przerabiania

wyrazów francuskich na polskie, jakie okazai autor R(t-
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chunków kiedy nam przyswoi przymiotnik „guwernamen-

talny", ukulibymy ze sowa pretenieA(x ten epitet, któryby

nam do cliarakterystyki owego listu najlepiej si nadawa.

Ale, i tego talentu nie posiadamy, i cierpliwoci czytelnika

boimy si naduy, i nam samym pilno wyj z tej niemiej

roli Zoila. Czymy j odegrali z nagann przesad? Moe
kto tak osdzi; anonym ów, którego list da autorowi Ra-

chunkóio powód do napisania przedmowy, moe zastosuje do

nas w myli ow kltw, któr poeta rzuca na tych co

„swoje morduj proroki" — a moe i sam autor, który

w przewidzeniu krytyki zapewne owiadcza e „mio prawdy

odcierpie gotów, i e cho w oplwanej szacie pójdzie na

wiadectwo spenionej powinnoci", moe i on pomyli, emy
mu szat jego oplwa chcieli. Zarczamy, e nie byy nam
w myli takie Improperie przypominajce mk Pask
i nie poczuwamy si bymy do siebie bra mieli ewangie-

liczn grob zawieszon nad Jeruzalem, które kamienowao
tych, którzy do byli posani. Jeeli autor czuje si posa-

nym i powoanym do spowiadania bdów i niedoli swego

czasu przeszkadza mu nie chcemy. Chcielimy tylko zwróci

i jego i publicznoci uwag na to, e tre ksiki nie ze

wszystkiem zgadza si z jej godem: a czynic tak mielimy
na oku poytek przyszych, jeeli bd, Rachunkóio, a wy-

konywalimy nietylko prawo sprawozdawcy, ale i jego obo-

wizek.

im. Kociuszki * ^^u
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